
หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136052  SIIM/D น.ส.  นาตยา   รวมทรัพย ์   แบบ 2 ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสมฤทยั ชยัประสิทธิกลุ
                   โทร. 02 4196635 , 089 2269899  e-mail : somruthai2509@gmail.com
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   - รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
                   - รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
                   เร่ิมเรียน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561  หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
               
               



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136053  SIIM/M นาย  รวิภาศ   สายสุวรรณ  (*)  แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์
6136054  SIIM/M น.ส.  ศุภลกัษณ์   พนัธ์วงค ์   แผน ก(2) ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. สุนีย ์กอรปศรีเศรษฐ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสมฤทยั ชยัประสิทธิกลุ
                   โทร. 02 4196635 , 089 2269899 e-mail : somruthai2509@gmail.com
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   - รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
                   - รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
                   เร่ิมเรียนวนัท่ี 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561  หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกนั(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136264  SIAN/M น.ส.  อมัรินทร์   จนัสี  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136265  SIAN/M น.ส.  สลิลทิพย ์  ชาํนาญเหนาะ  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136266  SIAN/M น.ส.  สุจิตรา   พรหมแดน  (*)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136267  SIAN/M นาย  กมลวฒัน์   เนตร์บุตร์  (*)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136268  SIAN/M นาย  รุ่งเกียรติ   สุ่มมาตย ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136269  SIAN/M น.ส.  จิณห์จุฑา   ส้มเกิด  (*)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136270  SIAN/M นาย  สุรชยั   สระแกว้  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136271  SIAN/M น.ส.  เสาวลกัษณ์   แกว้มี  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
6136272  SIAN/M น.ส.  ธนนนัท ์  เก่งปรีชา  (**)  แผน ก(2) ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                      รายวิชา SIAN 502  Fundamental Anatomy 2 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      ผศ.ดร.ภสัรา ลานเหลือ/รศ.ดร.ศิรินุช ศรีเจริญเวช
                      โทร. 02-4195165 
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาคลนิิก
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136082  SICP/M น.ส.  รักษิณา   พรมทองบุญ  (*)  แผน ก(2) รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ
6136083  SICP/M น.ส.  นาถวีณา   ดาํรงพิพฒัน์สกุล    แผน ก(2) รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ
6136084  SICP/M น.ส.  วรรณพร   บุญมาก    แผน ก(2) รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ
6136085  SICP/M น.ส.  ชนมธ์นิสา   วิวฒัน์วรายศ    แผน ก(2) รศ. สุชีรา ภทัรายตุวรรตน์
6136086  SICP/M น.ส.  พรไพลิน   วอ่งธนาการ    แผน ก(2) รศ. สุชีรา ภทัรายตุวรรตน์
6136087  SICP/M น.ส.  ศรีธิดา   บวัเลิศ    แผน ก(2) รศ. สุชีรา ภทัรายตุวรรตน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุดสบาย จุลกทพัพะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทย ์สมพร บุษรากิจ (828) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8  โรงพยาบาลศิริราช
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวสุภทัรา  ช่ืนเบิกบาน หรือ นางสาวเสาวนี หมีนํ้าเงิน
                   โทรศพัท ์02-4194296   
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาคลนิิก
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาคลนิิก
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136422  SIPM/D น.ส.  กชรัตน์   ชีวพฤกษ ์   แบบ 2 รศ. อดิศกัด์ิ วงศข์จรศิลป์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อดิศกัด์ิ วงศข์จรศิลป์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
                   เร่ิมเรียน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561  หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136423  SIPM/M น.ส.  สุนิสา   ประสพพร  (*)  แผน ก(2) รศ. อดิศกัด์ิ วงศข์จรศิลป์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อดิศกัด์ิ วงศข์จรศิลป์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
                   เร่ิมเรียน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561  หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยหุ่ีนจําลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136182  SIMT/M น.ส.  กญัชลิกา   จุลทองภิพฒัน์  (**)  แผน ก(2) ผศ. พุฒินนัท ์แพทยพิ์ทกัษ์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พฒิุนนัท ์แพทยพ์ิทกัษ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
                   ณ สถานเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน น.ส.วาสนา แจ่มเท่ียงตก และน.ส.ณภาส์ณฐั แกว้อุดม
                   โทร. 02-4198987 e-mail : sietmu@hotmail.com
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                      5.1 รายวิชา SIMT 501  Prototype Model Making  3 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                      เรียนทุกวนัองัคาร และวนัพฤหสับดี 
                      เร่ิมเรียนวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561
                      ณ หอ้งเรียนนกัศึกษาปริญญาโท ชั้น 15 อาคารศรีสวรินทิรา
                      สถานเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      อ.ผดุงศกัด์ิ ศิลากรณ์  โทร. 02-4198349 
               
                     5.2 รายวิชา SIMT 502  Basic Electrical and Mechanical Engineering  3  หน่วยกิต (Audit)
                      ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 1,800 บาท
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                      เรียนทุกวนัองัคาร และวนัพฤหสับดี
                      เร่ิมเรียนวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561
                      ณ หอ้งเรียนนกัศึกษาปริญญาโท ชั้น 15 อาคารศรีสวรินทิรา
                      สถานเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      รศ.ดร.ภูมินท ์กิระวานิช  โทร. 02-8892138 ต่อ 6500  e-mail : phumin.kir@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
                  ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561 
                  ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
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                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136105  SIHE/M น.ส.  อรณิชา   เตชวิริยะ    แผน ก(2) ผศ. ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
6136106  SIHE/M นาย  ชยานนท ์  ทรงสมบูรณ์  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุประพฒัน์ สนใจพาณิชย์
6136107  SIHE/M น.ส.  สุนิสา   เพชรศิริ  (**)  แผน ข ผศ. วรวรรณ วาณิชยเ์จริญชยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เชิดศกัด์ิ ไอรมณีรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
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                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136117  SIBS/D น.ส.  นริศรา   แกว้บุญเลิศ  (***)  แบบ 2 ศ. เพทาย เยน็จิตโสมนสั

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. เพทาย เยน็จิตโสมนสั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                   ณ หน่วยอณูเวชศาสตร์ ศูนยว์ิจยัการแพทยศิ์ริราช (SiMR) ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาววนัวิสาข ์กล่ินศรีสุข
                   โทร. 02-4192757 e-mail : sibiomedsci@mahidol.ac.edu
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
                   เร่ิมเรียน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561  หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136189  SCAN/D นาย  บุตรโต   นามบุญเรือง  (**)  แบบ 2 รศ. เพ่ิมพนัธุ์ ธรรมสโรช

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. เพิ่มพนัธ์ุ ธรรมสโรช

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ. เพิ่มพนัธ์ุ ธรรมสโรช โทร. 02 2015409  e-mail : permphan.dha@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136164  SCMI/D น.ส.  เชิญขวญั   เคา้ฝาย  (***)  แบบ 1 ผศ. ผดุงศรี ดบัส์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ผดุงศรี ดบัส์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท   
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์



หน้า 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาธิชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136169  SCPA/D น.ส.  อจัฉญา   หสัเมตโต    แบบ 2 รศ. วรรณีย ์จิรองักูรสกุล
6136170  SCPA/D นาย  ปวีณ   คนัศร  (**)  แบบ 2 ผศ. ประสิทธ์ิ สุวรรณเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วรรณีย ์จิรองักรูสกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต    คือ น.ส.อจัฉญา  หสัเมตโต
                    - ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท / หน่วยกิต    คือ  นายปวีณ  คนัสร 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  29,900 บาท   คือ  นายปวีณ  คนัสร
                   - ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์   คือ  น.ส.อจัฉญา  หสัเมตโต  
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัพธุท่ี 1 สิงหาคม 2561  เวลา 13.00-15.00 น.  
                   ณ หอ้ง Pr101 ตึกพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวอธิศรี  สิทธิปัญญา
                   โทร.02-201-5550  e-mail : athisri.sit@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular  Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาธิชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาธิชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136165  SCPA/M นาย  สุกิจ   มีสมบติั  (*)  แผน ก(2) อ. พรทิพย ์ชยัชมภู
6136166  SCPA/M น.ส.  แฟนน่ี   แซ่หวง้    แผน ก(2) อ. พรทิพย ์ชยัชมภู

ประธานหลกัสูตร  :  อ. พรทิพย ์ชยัชมภู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัพธุท่ี 1 สิงหาคม 2561  เวลา 13.00-15.00 น.
                   ณ หอ้ง Pr 101 อาคาร Pr  คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวอธิศรี  สิทธิปัญญา
                   โทร. 02-2015550  e-mail : athisri.sit@mahidol.ac.th 
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิชีววทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136171  SCPM/D นาย  คณิศวร์   ไพบูลย ์ (**)  แบบ 1 รศ. นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                    ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136172  SCPM/M นาย  พีรกานต ์  วิสิทธ์ิวงษ ์   แผน ก(2) รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   รศ.ดร.นพ. ณฐัวธุ สิบหมู่  โทร. 02 2015509  e-mail : nathawut.sib@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการออกกาํลงักาย(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136180  SCEP/M นาย  พงศป์ณต   วงศว์ีรกูล  (*)  แผน ก(2) ผศ. รัชกฤต ศรีเก้ือ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. รัชกฤต ศรีเก้ือ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าลงทะเบียนรายวิชาบงัคบั ในปีการศึกษา 2561 ในอตัรา 7,800 บาท/หน่วยกิต
                   ชาํระค่าลงทะเบียนรายวิชาเลือก ในปีการศึกษา 2561  ในอตัรา 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   ชาํระค่าลงทะเบียนรายวิชา SCPS ในปีการศึกษา 2562  ในอตัรา 9,000 บาท/หน่วยกิต
                   ชาํระค่าลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนๆ (ท่ีไม่ใช่ SCPS)  ในปีการศึกษา 2562 ในอตัรา 1,800 บาท/หน่วยกิต
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ในอตัรา 29,300 บาท
                   ชาํระในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ในอตัรา 120,700 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการออกกาํลงักาย(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยาการออกกาํลงักาย(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136179  SCPO/D น.ส.  ศศิมาภรณ์   ตรีเพช็ร์  (***)  แบบ 2 รศ. สมบติั ธนะวนัต์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมบติั ธนะวนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136221  SCPO/M น.ส.  ญาณฐันิช   ชินตาปัญญากุล  (**)  แผน ก(2) รศ. สมบติั ธนะวนัต์
6136222  SCPO/M น.ส.  ธมลวรรณ   กาศสีมูล  (*)  แผน ก(2) รศ. สมบติั ธนะวนัต์
6136223  SCPO/M นาย  จิรพฒัน์   ชูฉตัร์  (**)  แผน ก(2) รศ. สมบติั ธนะวนัต์
6136224  SCPO/M นาย  ระพีพฒัน์   ไทรงาม  (*)  แผน ก(2) รศ. สมบติั ธนะวนัต์
6136225  SCPO/M น.ส.  นิดาร์   ตรีสุขเกษม    แผน ก(2) รศ. สมบติั ธนะวนัต์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมบติั ธนะวนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    - ชาํระค่าหน่วยกิต 9,000 บาท/หน่วยกิต คือ  น.ส. ธมลวรรณ กาศสีมูล  นายรพีพฒัน์ ไทรงาม
                    - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส. ญาญฐันิช ชินตาปัญญากลุ  นายจิรพฒัน์ ชูฉตัร์
                      น.ส. นิดาร์ ตรีสุขเกษม
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท คือ น.ส. ธมลวรรณ กาศสีมูล  นายรพีพฒัน์ ไทรงาม
                   - ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ น.ส. ญาญฐันิช ชินตาปัญญากลุ  นายจิรพฒัน์ ชูฉตัร์  น.ส. นิดาร์ ตรีสุขเกษม
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136415  SCPS/M น.ส.  อนงคณ์ฐั   วงษป์าน    แผน ก(2) รศ. อาทิตย ์ไชยร้องเด่ือ
6136416  SCPS/M นาย  อาํนวยโชค   ธงสอาด  (*)  แผน ก(2) รศ. อาทิตย ์ไชยร้องเด่ือ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อาทิตย ์ไชยร้องเด่ือ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    -ชาํระค่าหน่วยกิตเตม็จาํนวน เฉพาะรายวิชาท่ีข้ึนตน้ดว้ยรหสั SCPS และเป็นรายวิชาบงัคบั
                    -ชาํระค่าหน่วยกิตอตัราลดหยอ่นในอตัรา 3,200 บาท / หน่วยกิต เฉพาะรายวิชาเลือก และวิชาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่รหสั SCPS
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
                   1. คร้ังท่ี 1  ในภาคการเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561  จาํนวน   44,000 บาท
                   2. คร้ังท่ี 2 ในภาคการเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562  จาํนวน 106,000 บาท                                    
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสรีรวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพษิวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136035  SCTX/M น.ส.  มาริสา   ดวงแกว้  (**)  แผน ก(2) ศ. ศกรณ์ มงคลสุข
6136036  SCTX/M น.ส.  นรินรัตน์   มามาก  (*)  แผน ก(2) ศ. ศกรณ์ มงคลสุข

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ศกรณ์ มงคลสุข

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวจิยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพษิวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพษิวทิยา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136113  SCCH/D น.ส.  ภวนัตรี   พรมสุวรรณ์    แบบ 2 ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136114  SCCH/D น.ส.  ไอลดา   จนัทศิลป์  (***)  แบบ 2 ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136115  SCCH/D น.ส.  อภิญญา   ศกัด์ิอนุพงศก์ุล  (**)  แบบ 2 ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136116  SCCH/D น.ส.  ณชัชา   เตม็นุช  (***)  แบบ 2 ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136132  SCCH/M นาย  ธนธรณ์   บุญคลงั  (**)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136133  SCCH/M น.ส.  เจนจิรา   เพิคขนุทศ  (*)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136134  SCCH/M น.ส.  ชนากานต ์  แสงสุ่ม  (**)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136135  SCCH/M น.ส.  ชนิกานต ์  ศรีประทุมวงศ ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136136  SCCH/M น.ส.  พรชนก   พนัธ์นอ้ย  (**)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136137  SCCH/M น.ส.  ก่ิงกาญจน์   ไชยสวาสด์ิ  (*)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136138  SCCH/M น.ส.  ณฐัธยาน์   ศรีรัตนประสิทธ์ิ  (*)  แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์
6136139  SCCH/M นาย  ปณิธาน   ถาเขียว    แผน ก(2) ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พสิษฐ ์ภควชัร์ภาณุรัตน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพฤกษศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136063  SCBO/D นาย  รวิชย ์  หลงสวาสด์ิ    แบบ 2 ผศ. อญัชีรา วิบูลยจ์นัทร์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฏัฐินี พนัธ์วิศวาส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท / หน่วยกิต   
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท   
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                    ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพฤกษศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวทิยาศาสตร์

                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาการระบาดคลนิิก(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136161  RACE/D น.ส.  นริศา   ร่ืนเริงบุญ    แบบ 2 รศ. อติพร อิงคส์าธิต
6136162  RACE/D น.ส.  ภศัรา   จงขจรพงษ ์   แบบ 2 รศ. อติพร อิงคส์าธิต
6136163  RACE/D ภ.ญ.  กมลภทัร   ไชยกิตติโสภณ    แบบ 2 รศ. อติพร อิงคส์าธิต

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อมัรินทร์ ทกัขิญเสถียร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 6 สิงหาคม 2561  เวลา 12.00 - 15.00 น.
                   ณ หอ้ง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทยโ์รงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวภาณีวร ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา
                   โทร. 02-2010832 e-mail : paneevon.pal@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 6 สิงหาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2 วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาการระบาดคลนิิก(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาการระบาดคลนิิก(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136393  RATM/D น.ส.  ฐิยาภา   วีรยาชาญกุล  (**)  แบบ 2 รศ. ชลภทัร สุขเกษม
6136394  RATM/D พ.ญ.  เมาฬี   ภูวพฒันะพนัธุ์    แบบ 2 อ. ณฐินี จินาวฒัน์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ดวงฤดี วฒันศิริชยักลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    - ชาํระค่าหน่วยกิต 9,000 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส. ฐิยาภา  วีรยาชาญกลุ
                    - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส. เมาฬี  ภูวพฒันะพนัธ์ุ
                    
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 289,800 บาท   คือ น.ส. ฐิยาภา  วีรยาชาญกลุ   
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์   30,000 บาท   คือ น.ส. เมาฬี  ภูวพฒันะพนัธ์ุ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
                   อาจายผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.ดร.พญ.ณฐินี  จินาวฒัน์  โทร.02-201-0116  e-mail : ratransmed@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวชิาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136323  RANS/M น.ส.  อภิญญา   แพงศรีภิรมย ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. สิริรัตน์ ลีลาจรัส

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สิริรัตน์ ลีลาจรัส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                    ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 



หนา้ 2

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน



หนา้ 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136190  RAMD/M น.ส.  ชนิกานต ์  พชัรพจนารถ  (**)  แผน ข ผศ. กุมุทนาถ จนัทร์ประภาพ
6136191  RAMD/M น.ส.  ทิพยป์ระไพ   มหาศกัด์ิศิริ    แผน ข ผศ. กุมุทนาถ จนัทร์ประภาพ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ภฤศ หาญอุตสาหะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                    ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136167  RADS/D นาย  ดิษฐพล   มัน่ธรรม  (**)  แบบ 2 อ. อรลกัษณ์ พฒันาประทีป
6136168  RADS/D นาย  วนัชนะ   พลทองมาก    แบบ 2 อ. อรลกัษณ์ พฒันาประทีป

ประธานหลกัสูตร  :  อ. อรลกัษณ์ พฒันาประทีป

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัจนัทร์ท่ี 6 สิงหาคม 2561  เวลา 12.00-15.00 น.
                   ณ หอ้ง 816  ชั้น 8  อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
                   ติดต่อประสานงาน นางสาวสุภาศิริ  ศรีเวียง
                   โทร. 02-2012684   e-mail : sudasiri.sri@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 6  สิงหาคม 2561   ปิดวนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 7  มกราคม 2562  ปิดวนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136102  PHBS/M น.ส.  พรนภสั   บุญก่อสร้าง  (**)  แผน ก(2) ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัจนัทร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. 
                   ณ หอ้ง 3207 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวปุณณภา ระวานนท ์โทร. 02 354 8530 e-mail : punnapar.raw@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                   รายวิชา PHBS  554 Introduction to Mathematical Statistics  2 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนตั้งแต่วนัท่ี 16 - 20 กรกฎาคม 2561
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร  โทร.02 3548530   e-mail : Jutatip.sil@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวทิยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136103  PHBS/M น.ส.  ลาวณัย ์  สนัติชินกุล  (*)  แผน ก(2) ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร
6136104  PHBS/M น.ส.  ปราณี   ล้ิมกุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัจนัทร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ หอ้ง 3207 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาว ปุณณภา ระวานนท์
                   โทรศพัท ์02 354 8530  e-mail : punnapar.raw@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                    รายวิชา PHBS  554 Introduction to Mathematical Statistics  2 หน่วยกิต (Audit)
                    อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                    เร่ิมเรียนตั้งแต่วนัท่ี 16 - 20 กรกฎาคม 2561
                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                    ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร  โทร.02 3548530   e-mail : Jutatip.sil@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวชิา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวสถิติ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136216  PHOH/D นาย  อนุสรณ์   เป๋าสูงเนิน  (***)  แบบ 2 ศ. พรพิมล กองทิพย์

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. พรพิมล กองทิพย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136192  PHOH/M นาง  จนัทิมา   สาขามุละ  (*)  แผน ก(2) ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6136193  PHOH/M น.ส.  นรินรัตน์   มามาก  (*)  แผน ก(2) ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                    ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัพธุท่ี 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00น.
                   ณ หอ้ง 2702 ชั้น 7 อาคาร 2 ภาควิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวพนิตนาฏ จกัรเพชร
                   โทร. 02 6444070 ต่อ 102 
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
                
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136217  PHOH/M น.ส.  ลกัษิกา   สตัยวาที  (*)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6136218  PHOH/M นาย  ปัทวีร์   สุทศัน์  (**)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6136219  PHOH/M นาย  ชนทตั   ชมศรี  (**)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ
6136220  PHOH/M น.ส.  ดารานาถ   ทีล้ินฟ้า  (**)  แผน ข ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อมัรินทร์ คงทวีเลิศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัเสาร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
                   ณ หอ้ง 2702 ชั้น 7 อาคาร 2 ภาควิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวพนิตนาฎ จกัรเพชร โทร. 02 6444070 ต่อ 102
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                   รายวิชา PHOH 503 Industrial Hygiene and Occupational Medecine  3 หน่วยกิต (Audit)
                   รายวิชา PHOH 648 Occupational Health, Safety and Environment Law & Regulation 2 หน่วยกิต (Audit)
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136273  PHCN/M น.ส.  รสยา   ยวุพรพาณิชย ์ (**)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ
6136274  PHCN/M น.ส.  พนัธ์ทิพย ์  กุลอกั  (*)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ
6136275  PHCN/M น.ส.  บุษยา   เพชรมณี  (*)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ
6136276  PHCN/M นาง  ธนญัชนก   เฉลิมชยั  (**)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ
6136277  PHCN/M น.ส.  ชนิดาภา   เปียเยยี  (**)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ
6136278  PHCN/M น.ส.  นนัทิยา   จกัราบาท  (**)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ
6136279  PHCN/M นาง  จุฑามาศ   ติลภทัร  (**)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ
6136280  PHCN/M น.ส.  นนัทิดา   จนัต๊ะวงค ์ (**)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ
6136281  PHCN/M น.ส.  พรนภา   พงศว์รินทร์  (**)  แผน ก(2) รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปาหนนั พิชยภิญโญ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น.
                   ณ หอ้ง 3407 อาคาร 3 ชั้น 4 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสุภาพร ยญุชานนท์
                   โทร. 02-3548542  e-mail :supaporn.yun@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561



หนา้ 2

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136108  PHCN/M น.ส.  ดลพร   ตนัทนงศกัด์ิกุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6136109  PHCN/M นาง  นํ้าทิพย ์  สิทธิวรรณธนะ  (**)  แผน ก(2) ผศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6136110  PHCN/M นาย  ชยัณรงค ์  นาคเทศ  (**)  แผน ก(2) ผศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6136111  PHCN/M น.ส.  ปริญญาภรณ์   ธนะบุญปวง  (*)  แผน ก(2) ผศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล
6136112  PHCN/M น.ส.  ชนิตา   สุขรี  (**)  แผน ก(2) ผศ. นฤมล เอ้ือมณีกูล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. นฤมล เอ้ือมณีกลู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น.
                   ณ หอ้ง 3407 อาคาร 3 ชั้น 4 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุภาพร ยญุชานนท์
                   โทร. 02-3548543 e-mail : tangoon3@hotmail.com   
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 



หนา้ 2

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   



หนา้ 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโรคติดเช้ือและวทิยาการระบาดทางการสาธารณสุข
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136126  PHIE/M ร.อ.หญิง  อรัญญา   หมัน่ธรรม  (*)  แผน ก(2) รศ. วิศิษฎ ์ฉวีพจน์กาํจร
6136127  PHIE/M น.ส.  จริยา   ศรีพนมพงษ ์ (**)  แผน ก(2) อ. เรือเอกกิติพงษ ์หาญเจริญ
6136128  PHIE/M น.ส.  ฤทยัลกัษณ์   ชลวิริยะกุล  (**)  แผน ก(2) อ. ชนมช์นก ถีถะแกว้
6136129  PHIE/M น.ส.  จิรัชญา   ตอ้ยต่ิง    แผน ก(2) ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชตกิ์จ
6136130  PHIE/M น.ส.  วนิดา   ดิษวิเศษ  (**)  แผน ก(2) ผศ. ทวี สายวิชยั
6136131  PHIE/M น.ส.  โชติมา   รัตนดิลก ณ ภูเกต็  (**)  แผน ก(2) อ. สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วิศิษฎ ์ฉวีพจน์กาํจร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมกานดา วฒัโนภาส อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางเปรมประภา นุตโรจน์
                   โทรศพัท ์02-3548541 e-mail : headphep@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561) คือ  
                      รายวิชา PHIE 500 INFECTIOUS DISEASES AND DETERMINANTS OF PUBLIC HEALTH 3 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      ผศ.ดร.สุคนธา ศิริ/ผศ.ดร.พรพรรณ ดีระพฒัน์/อ.ดร.สุวรรณา  เชาวน์รัตนที
                      โทร.02 3548541 e-mail : headphep@mahidol.ac.th
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโรคติดเช้ือและวทิยาการระบาดทางการสาธารณสุข
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโรคติดเช้ือและวทิยาการระบาดทางการสาธารณสุข
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136145  PHPH/M น.ส.  ประวีร์กร   นิธิประภาวฒัน์  (*)  แผน ก(2) รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์
6136146  PHPH/M น.ส.  ณปภา   ประยรูวงษ ์ (*)  แผน ก(2) รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์
6136147  PHPH/M น.ส.  มาลิณี   เอ่ียมคง  (*)  แผน ก(2) รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์
6136148  PHPH/M น.ส.  ปรัชญา   ประจง  (**)  แผน ก(2) ผศ. ภรณี วฒันสมบูรณ์
6136149  PHPH/M น.ส.  พจนา   จิตร์จาํนงค ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. ภรณี วฒันสมบูรณ์
6136150  PHPH/M นาย  ณฐัพงศ ์  ศรีสุขโข  (**)  แผน ข ผศ. ภรณี วฒันสมบูรณ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวฒัน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                      รายวิชา PHHE 640 Social and Behavioral Sciences for Health Education and Health Promotion 2 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช โทร. 02-3548543 ต่อ 3704  e-mail : mondha.kea@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136061  PHEH/M นาย  คณุตม ์  ทองพนัชัง่    แผน ก(2) ผศ. ธนาศรี สีหะบุตร
6136062  PHEH/M น.ส.  ชนิสา   เฮงรวมญาติ  (*)  แผน ก(2) อ. ธวชั เพชรไทย

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. นางสาวชนิสา  เฮงรวมญาติ ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาก่อนเปิดเรียนภาคตน้  
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                   รายวิชา PHEH 671  Principles of Environmental Health  3 หน่วยกิต (Credit)  
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   อาจารย ์ดร.ชชัวาล  สิงหกนัต ์ โทร.02 3548525 e-mail : chatchawal.sin@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136059  PHEH/M น.ส.  ฉนัทิศา   ขาวผอ่ง  (**)  แผน ข อ. ชชัวาล สิงหกนัต์
6136060  PHEH/M น.ส.  กาญจนา   ยพิุน  (**)  แผน ข อ. วิธิดา พฒันอิสรานุกูล

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ชชัวาล สิงหกนัต์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                   วิชา PHEH 671  Principles of Environmental Health 3 หน่วยกิต (Credit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   อาจารย ์ดร.ชชัวาล  สิงหกนัต ์ โทร.02 3548525  e-mail : chatchawal.sin@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136258  PHMP/M น.พ.  ทรรศนะ   ธรรมรส    แผน ข ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั
6136259  PHMP/M น.ส.  จิรภา   มาศิริ  (**)  แผน ข รศ. จีรนนัท ์แกลว้กลา้
6136260  PHMP/M นาย  วรยศ   ดาราสวา่ง    แผน ข รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล
6136261  PHMP/M น.ส.  ภทัรกร   ถาวรกสิวฒันกุล  (*)  แผน ก(2) ผศ. ทวี สายวิชยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มธุรส ทิพยมงคลกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                  ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561   เวลา 8.30 น.
                   ณ หอ้ง 7517  ชั้น 5  อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ  แดงสวา่ง) คณะสาธารณสุขศาสตร์
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวกฤติญา  โฉมงาม  
                  โทร.085-900-4820  e-mail : kinihy2007@gmail.com
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560)
                   - รายวิชา PHID 501 Current Health Situation and Trend  3 หน่วยกิต (Audit)
                     อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
                     เร่ิมเรียน ตั้งแต่วนัท่ี 7 - 18 พฤษภาคม 2561   เรียนทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 09.00-16.00 น. 
                     สถานท่ีเรียน หอ้ง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ แดงสวา่ง) คณะสาธารณสุขศาสตร์
                     อาจายผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                     ผศ.ดร.ทวี  สายวิชยั  โทร.086-6443247   e-mail : tawee.sai@mahidol.ac.th
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 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   - รายวิชา PHBS 500 Introduction to Statistical Analysis   3 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
                     เร่ิมเรียน ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561   เรียนทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 09.00-16.00 น.
                     สถานท่ีเรียน หอ้ง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ แดงสวา่ง) คณะสาธารณสุขศาสตร์
                     อาจายผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                     ผศ.ณฐักมล  ชาญสาธิตพร  โทร.089-490-8554   e-mail : natkamol.cha@mahidol.ac.th
               
                   - รายวิชา PHCH604  General Public Health  3 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
                     เร่ิมเรียน ตั้งแต่วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 ถึงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2561   เรียนทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์  เวลา 09.00-16.00 น.
                     สถานท่ีเรียน หอ้ง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ แดงสวา่ง) คณะสาธารณสุขศาสตร์
                     อาจายผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                     ผศ.ทศันีย ์ ศิลาวรรณ  e-mail : tsilawan@gmail.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี  18  มิถุนายน 2561   ปิดวนัศุกร์ท่ี 5 ตุลาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2 วนัเปิดภาคเรียน  วนัจนัทร์ท่ี  29  ตุลาคม    2561   ปิดวนัศุกร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
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                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136251  PHMP/M น.ส.  ศศิธร   เกตุเต้ีย  (*)  แผน ข ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั
6136252  PHMP/M นาย  สนัติสุข   พรหมเดช  (*)  แผน ข ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั
6136253  PHMP/M นาย  ทินกร   ทิพยสู์ตร์  (**)  แผน ข ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั
6136254  PHMP/M นาย  ปัทฐกานต ์  รินทะวงศ ์ (*)  แผน ข ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั
6136255  PHMP/M น.ส.  ปวีณา   วามะลุน  (*)  แผน ข ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั
6136256  PHMP/M น.ส.  ภริตพร   ยงัสวสัด์ิ  (**)  แผน ข ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั
6136257  PHMP/M นาย  ปางพุฒิพงษ ์  เหมมณี  (**)  แผน ข ผศ. วิริณธ์ิ กิตติพิชยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มธุรส ทิพยมงคลกลุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัเสาร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น.
                   ณ หอ้ง 7517  ชั้น 5  อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ  แดงสวา่ง) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวกฤติญา  โฉมงาม  
                   โทร. 085-900-4820  e-mail : kinihy2007@gmail.com
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                      5.1 รายวิชา PHID 501 Current Health Situation and Trend  3 หน่วยกิต (Audit)
                            อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                            เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 22 กรกฎาคม 2561
                            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                            ผศ.ดร.ทวี สายวิชยั โทร. 086 - 6443247 e-mail : tawee.sai@mahidol.ac.th



หนา้ 2

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               
                      5.2 รายวิชา PHBS 500 Introduction to Statistical Analysis 3 หน่วยกิต (Audit)
                            ชาํระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/หน่วยกิต
                            เรียนทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เร่ิมเรียนวนัอาทิตยท่ี์ 27 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 22 กรกฎาคม 2561
                            เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หอ้ง 7517 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ แดงสวา่ง)
                            คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                            อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                            ผศ.ณฐักมล ชาญสาธิตพร โทร. 089 - 4908554 e-mail : natkamol.cha@mahidol.ac.th
               
                     5.3 รายวิชา PHCH 604 General Public Health 3 หน่วยกิต (Audit)
                           ชาํระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/หน่วยกิต
                           เรียนทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 4 สิงหาคม 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 2 กนัยายน 2561
                           เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หอ้ง 7517 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวสัด์ิ แดงสวา่ง)
                           คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                           อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                           ผศ.ทศันีย ์ศิลาวรรณ e-mail : tsilawan@gmail.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1 เปิดวนัท่ี 8 กนัยายน 2561 ปิดวนัท่ี 12 มกราคม 2562
               ภาคการศึกษาท่ี 2 เปิดวนัท่ี 26 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ



หนา้ 3

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั



หนา้ 4

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136194  PHPH/M น.ส.  พิมพกานต ์  ยอดสวสัด์ิ  (*)  แผน ก(2) ผศ. องัสนา บุญธรรม

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุธรรม นนัทมงคลชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136421  PHPH/M นาง  ภิญญาพชัญ ์  สร้อยสน  (**)  แผน ก(2) ผศ. ศุภชยั ปิติกุลตงั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุธรรม นนัทมงคลชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวสุจิตรา ผาติบณัฑิต
                   โทร. 02 3548536  e-mail : suchitta.pha@mahidol.ac.th 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
วชิาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136118  PHNS/D น.ส.  ชนิสรา   แสนยบุตร  (***)  แบบ 2 รศ. อาภาพร เผา่วฒันา
6136119  PHNS/D น.ส.  สายสุนีย ์  ดีประดิษฐ ์ (***)  แบบ 2 รศ. อาภาพร เผา่วฒันา
6136120  PHNS/D น.ส.  วรรณวิไล   อุตรวิเชียร  (***)  แบบ 2 รศ. อาภาพร เผา่วฒันา
6136121  PHNS/D ร.ท.หญิง  วรลกัษณ์   จงเลิศมนตรี  (***)  แบบ 2 รศ. อาภาพร เผา่วฒันา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อาภาพร เผา่วฒันา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น.
                   ณ หอ้ง 3407 อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุภาพร ยญุชานนท ์โทร. 02-3548542 e-mail : tangoon3@hotmail.com   
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิม่เติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและนวตักรรมเพ่ือความมั่นคงด้านส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136020  ENAS/M น.ส.  วนัวิสาข ์  กสันุกา  (*)  แผน ก(2) อ. กนัต ์ปานประยรู

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กนัต ์ปานประยรู

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                   วิชา ENAS  700  Basic of Natural Resources for Environmental Security 3 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 5,400 บาท / หน่วยกิต   
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธ์ิ  โทร.02 4415000 ต่อ 1224  e-mail : preeyaporn.koe@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและนวตักรรมเพ่ือความมั่นคงด้านส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและนวตักรรมเพ่ือความมั่นคงด้านส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเมืองน่าอยู่และส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยืน
 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136124  ENLE/M น.ส.  มลัลิกา   หตัถกิจ    แผน ก(2) อ. มณฑิรา ยติุธรรม
6136125  ENLE/M น.ส.  ปณิตา   เมฆฉาย    แผน ก(2) อ. มณฑิรา ยติุธรรม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. มณฑิรา ยติุธรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                      รายวิชา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City  3 หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      อ.ดร.มณฑิรา ยติุธรรม โทร. 02-4415000 ต่อ 3348  e-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเมืองน่าอยู่และส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยืน
 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวชิาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเมืองน่าอยู่และส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยืน
 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศึกษา
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136417  SHPE/D นาย  วิสิฐ ์  กุลกิติรังษี  (***)  แบบ 2 ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
6136418  SHPE/D น.ส.  บณัฑิตา   ไคร้โทง้  (**)  แบบ 2 ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
6136419  SHPE/D น.ส.  พิรุณพร   จงไพศาล  (***)  แบบ 2 ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
6136420  SHPE/D น.ส.  วรินทร   ทองช่วย  (***)  แบบ 2 ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศึกษา
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศึกษา
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการศึกษา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136089  SHEM/M น.ส.  ดานา   โมหะหมดัรักษาผล  (*)  แผน ก(2) ผศ. อริศรา เลก็สรรเสริญ
6136090  SHEM/M น.ส.  กมลชนก   งามมาก  (**)  แผน ก(2) ผศ. อริศรา เลก็สรรเสริญ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อริศรา เลก็สรรเสริญ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 6,000 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 20 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั



หนา้ 2

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการศึกษา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 3

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการศึกษา(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการกฬีา
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136088  SHSM/M นาย  ธนวฒัน์   ชมดี  (**)  แผน ก(2) อ. สมทบ ฐิตะฐาน

ประธานหลกัสูตร  :  อ. สมทบ ฐิตะฐาน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการกฬีา
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการกฬีา
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136058  SHSS/M น.ส.  ปัณณธร   อินทรคุปต ์ (*)  แผน ก(2) อ. ชนนันา รอดสุทธิ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. เสรี วรพงษ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน ภานุการณ์  สนใจ
                   โทร.02-8002840-60 ต่อ 1263   e-mail : panukarn.son@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136050  SHSS/M น.ส.  นนัทวรรณ   แก่นแกว้  (**)  แผน ก(2) ผศ. คนางค ์คนัธมธุรพจน์
6136051  SHSS/M นาย  จิรัฏฐ ์  จนัต๊ะคาด  (**)  แผน ก(2) อ. สุภาภรณ์ สงคป์ระชา

ประธานหลกัสูตร  :  อ. คนางค ์คนัธมธุรพจน์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน ภานุการณ์  สนใจ
                   โทร.02-8002840-60  ต่อ 1263   e-mail : panukarn.son@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136293  SHMS/D นาง  สุภาวดี   เลิศสาํราญ  (***)  แบบ 2 ผศ. โธมสั กวาดามูซ
6136294  SHMS/D น.ส.  อมัมนัดา   ไชยกาญจน์    แบบ 2 ผศ. โธมสั กวาดามูซ

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. พิมพวลัย ์บุญมงคล

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป
                   ณ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  นางสาวธิดาพร  บุญเม่น
                   โทร. 02-8002840 ต่อ 1277   e-mail : tidaporn.bon@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
                       
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136173  SHMS/M น.ส.  รติมา   องอาจอิทธิชยั    แผน ก(2) ผศ. โธมสั กวาดามูซ
6136174  SHMS/M นาย  มนสัศกัด์ิ   ฉายชูวงษ ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. โธมสั กวาดามูซ
6136175  SHMS/M น.ส.  ปาริฉตัร   วิจารณ์พล  (**)  แผน ก(2) ผศ. โธมสั กวาดามูซ

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. พิมพวลัย ์บุญมงคล

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวธิดาพร บุญเม่น
                   โทร. 02 8002840 - 60 ต่อ 1277 e-mail : tidaporn.bon@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                    ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136424  SHMS/M น.พ.  อภิพฒัน์   วิริยะ    แผน ก(2) อ. ดรุณี ภู่ขาว
6136425  SHMS/M น.ส.  มารีอา   อาซาดเดกาน    แผน ก(2) อ. ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร
6136426  SHMS/M น.ส.  ประภสัสร   อ่อนแช่ม    แผน ก(2) ผศ. โธมสั กวาดามูซ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ดรุณี ภู่ขาว

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูส้านงาน นางรุ่งอรุณ สิงคลีประภา
                   โทร. 02-8002841 ต่อ 1266  e-mail : rungarun.sin@mahidol.ac.th
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจริยศาสตร์ศึกษาเพ่ือการพฒันาองค์การ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136302  SHEO/M นาย  กมลชยั   ยะลาน  (**)  แผน ก(2) อ. บุญวดี มนตรีกุล ณ อยธุยา

ประธานหลกัสูตร  :  อ. บุญวดี มนตรีกลุ ณ อยธุยา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจริยศาสตร์ศึกษาเพ่ือการพฒันาองค์การ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจริยศาสตร์ศึกษาเพ่ือการพฒันาองค์การ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136299  SHPP/M น.อ.  วาริชภูมิ   พิพฒัพลกาย  (*)  แผน ก(2) ผศ. สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ์
6136300  SHPP/M น.ส.  กาญจนาพร   ผลทาํโชค  (*)  แผน ก(2) รศ. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
6136301  SHPP/M น.ส.  สุประวีก ์  สิริภาวนาวิสิฐ  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางนํ้าออ้ย คาํช่ืน
                   โทร. 081 8181158 e-mail : namooyk8@gmail.com
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                  ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ  
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ



หนา้ 2

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136303  SHPP/M นาย  กฤษฎา   สุขเจริญ  (**)  แผน ก(2) รศ. กมลพร สอนศรี
6136304  SHPP/M น.ส.  ธนัยาพร   หวงัชอบ  (**)  แผน ก(2) รศ. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
6136305  SHPP/M นาย  สุธีรวชัร์   เจริญวงศ ์ (**)  แผน ก(2) รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย
6136306  SHPP/M นาย  ธนวฒัน์   พจนะ  (**)  แผน ก(2) รศ. ศิริพร แยม้นิล
6136307  SHPP/M น.ส.  ธิติกาญจน์   พงษธี์รภสัร์  (**)  แผน ก(2) รศ. นภเรณู สจัจรักษ ์ ธีระฐิติ
6136308  SHPP/M น.ส.  ชนกนนัท ์  ธรรมา  (**)  แผน ก(2) ผศ. สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. กมลพร สอนศรี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางนํ้าออ้ย คาํช่ืน
                   โทร. 081 8181158  e-mail : namooyk8@gmail.com
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 



หนา้ 2

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา



หนา้ 3

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136347  SHPP/D นาย  กฤษฎา   ธีระโกศลพงศ ์ (***)  แบบ 2 รศ. ศิริพร แยม้นิล
6136348  SHPP/D นาย  ธนะชยั   สามล  (**)  แบบ 2 รศ. ศิริพร แยม้นิล

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ศิริพร แยม้นิล

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณพรพิมล อุปะสมัปะกิจ
                   โทร. 085-1362101  e-mail : pronpimon.chi@mahidol.ac.th 
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561 
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา



หนา้ 2

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม



หนา้ 3

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136341  SHPP/D น.พ.  นิธิรัตน์   บุญตานนท ์ (***)  แบบ 2 รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย
6136342  SHPP/D นาย  กิตติพงษ ์  เพียรพิทกัษ ์ (***)  แบบ 2 รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย
6136343  SHPP/D น.ส.  สุรียพ์ร   สลบัสี  (***)  แบบ 2 รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย
6136344  SHPP/D นาย  จกัรกฤษณ์   รักขิโต  (***)  แบบ 2 รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย
6136345  SHPP/D นาย  ณฐัวฒิุ   ชีวพิทกัษผ์ล  (**)  แบบ 2 รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย
6136346  SHPP/D นาย  ประสิทธ์ิ   โสมนสั  (**)  แบบ 2 รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณพรพิมล อุปะสมัปะกิจ
                   โทร. 085-1362101  e-mail : pronpimon.chi@mahidol.ac.th 
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561 ปิดวนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561 
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 



หนา้ 2

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน



หนา้ 3

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเวชสารสนเทศ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136176  SHIM/M นาย  อภิศกัด์ิ   พุดซา้ย  (*)  แผน ก(2) อ. ฐิตารีย ์ศิริศรีษรชยั
6136177  SHIM/M น.ส.  อญัชลี   อํ่าประสิทธ์ิ  (**)  แผน ก(2) อ. อุดมสิทธ์ิ จีรสิทธ์ิกุล
6136178  SHIM/M น.ส.  วรรณวิภา   ทีนอ้ย  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุกญัญา จงถาวรสถิตย์

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ฐิตารีย ์ศิริศรีษรชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                  ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวชลธิชา  ดิษฐเกษร
                   โทร.081-6202055  e-mail : chonthicaha.dit@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ



หนา้ 2

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเวชสารสนเทศ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเวชสารสนเทศ
 (ภาคพเิศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกจุลชีววทิยา คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136250  PYBS/M น.ส.  รติพร   ยว่นเตง็  (*)  แผน ก(2) รศ. มลัลิกา (ไตรเดช) ชมนาวงั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. มลัลิกา (ไตรเดช) ชมนาวงั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท / หน่วยกิต  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั  
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของคณะเภสชัศาสตร์
                   วนัศุกร์ท่ี 10 สิงหาคม 2561  ณ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน รศ.ดร.มลัลิกา  ชมนาวงั
                   โทร.02-6448692  e-mail : mullika.tra@mahidol.edu  
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกจุลชีววทิยา คณะเภสัชศาสตร์

                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกจุลชีววทิยา คณะเภสัชศาสตร์

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136339  PYSP/D พ.ญ.  กฤติกา   โคตรทอง  (**)  แบบ 1 รศ. อาทร ร้ิวไพบูลย์
6136340  PYSP/D พ.ต.หญิง  ภทัราวดี   จินตนา  (***)  แบบ 2 รศ. อาทร ร้ิวไพบูลย์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อาทร ร้ิวไพบูลย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 9,000 บาท / หน่วยกิต คือ  พ.ต.หญิงภทัราวดี จินตนา  
                   - ชาํระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท / หน่วยกิต คือ  พ.ญ.กฤติกา โคตรทอง  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท คือ พ.ต.หญิงภทัราวดี จินตนา 
                   - หลกัสุตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั คือ พ.ญ.กฤติกา โคตรทอง  
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ณ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเภสัชศาสตร์

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136331  NSPN/M น.ส.  กุลนรา   มณีคนัธ์วงษ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม
6136332  NSPN/M น.ส.  ณิชกมล   นอ้ยจีน  (*)  แผน ก(2) ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม
6136333  NSPN/M น.ส.  ปนดัดา   บุบผามาโล  (*)  แผน ก(2) ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม
6136334  NSPN/M น.ส.  อุไรวรรณ   แกว้ตาทิพย ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม
6136335  NSPN/M น.ส.  แคทธียา   เป็นเอก  (*)  แผน ก(2) ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม
6136336  NSPN/M น.ส.  จิราภรณ์   รัตนวงศ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม
6136337  NSPN/M น.ส.  สุพรรษา   ขวญัสมคิด  (*)  แผน ก(2) ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม
6136338  NSPN/M น.ส.  กาญจนาภรณ์   ทีฆะภรณ์  (*)  แผน ก(2) ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ขอ้มูลรวมถึงกาํหนดการต่างๆ ใหน้กัศึกษาทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ดงัน้ี
                   1. รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
                   2. หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                       โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (ในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
                       2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา    จาํนวน 5 วนั 
                       2.2 อบรมโปรแกรม SPSS           จาํนวน 1 วนั 
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                   3. พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
                       ผูป้ระสานงาน  นางสาวกาญจนา คงวารี             e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                                                นางสาวสุรียรั์ตน์ ดีสั้น               e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
                                                นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน     e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
                                               โทร.02 - 4415333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
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                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136364  NSAN/M น.ส.  นนัตพร   ทองเตม็  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136365  NSAN/M น.ส.  จิตติมา   ปัญญาสราวธุ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136366  NSAN/M นาย  ศิวภูมิ   เชาวนะพงษ ์ (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136367  NSAN/M น.ส.  โยธกา   เตชะปัญญา  (**)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136368  NSAN/M น.ส.  จิรารุรัตน์   เพาะปลูก  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136369  NSAN/M ร.ต.หญิง  กิตติยา   มหาวิริโยทยั  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136370  NSAN/M น.ส.  เตือนใจ   โพธ์ิประดบั  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136371  NSAN/M น.ส.  วิปรัชญา   เทศทอง  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136372  NSAN/M น.ส.  ทิพยว์ิมล   มานะศกัด์ิศิริกุล    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136373  NSAN/M น.ส.  มยรีุ   กลํ่าดี  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136374  NSAN/M น.ส.  อภิญญา   ศรีประเสริฐ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136375  NSAN/M น.ส.  นวิยา   เยน็ใจ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136376  NSAN/M น.ส.  สุนิสา   เกยสนัเทียะ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136377  NSAN/M น.ส.  วนัวิสาข ์  ศรีรุ้ง  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136378  NSAN/M น.ส.  ดารณี   ธนูแกว้  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136379  NSAN/M นาง  นฤนาท   ไชยจาํ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136380  NSAN/M น.ส.  เอมวิกา   มาลา  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136381  NSAN/M น.ส.  มลฤดี   สิงหล  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136382  NSAN/M น.ส.  จิณห์สุตา   ทดัสวน    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136383  NSAN/M น.ส.  พชัรียา   เจริญคร  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136384  NSAN/M น.ส.  ณชัชนิกานต ์  เทพกิจ  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136385  NSAN/M น.ส.  ศศิธร   พินพาท  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136386  NSAN/M น.ส.  สุพนิดา   ภู่อุ่น  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136387  NSAN/M นาง  ลมยั   พนมกุล  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136388  NSAN/M น.ส.  ปิยาภรณ์   โทวนันงั  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136389  NSAN/M นาง  สุญาดา   อรวงศไ์พศาล    แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136390  NSAN/M น.ส.  กฤษยา   ไกรโสดา  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136391  NSAN/M น.ส.  ณฏัฐิกา   ถาวงษเ์พีย  (*)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ
6136392  NSAN/M น.ส.  นาตยา   ศรีหทยัเทพ  (**)  แผน ก(2) รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  ชุติมา   แววสกุล  (x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ดวงรัตน์ วฒันกิจไกรเลิศ

x   เง่ือนไขสาํหรับอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้รายช่ืออนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั
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 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ขอ้มูลรวมถึงกาํหนดการต่างๆ ใหน้กัศึกษาทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ดงัน้ี
                   1. รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
                   2. หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                       โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (ในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
                       2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา  จาํนวน 5 วนั 
                       2.2 อบรมโปรแกรม SPSS           จาํนวน 1 วนั 
                   3. พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษา) 
                       ผูป้ระสานงาน   นางสาวกาญจนา คงวารี             e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                                                 นางสาวสุรียรั์ตน์ ดีสั้น               e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
                                                 นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน     e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
                                                 โทร.02 - 4415333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
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                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง



หนา้ 4

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 คณะพยาบาลศาสตร์

                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 คณะพยาบาลศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136349  NSMH/M น.ส.  ปิยนุช   วิริยะตนัติกุล  (*)  แผน ก(2) ผศ. นพพร วอ่งสิริมาศ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. นพพร วอ่งสิริมาศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ขอ้มูลรวมถึงกาํหนดการต่างๆ ใหน้กัศึกษาทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ดงัน้ี
                   1. รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
                   2. หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                       โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (ในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
                       2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา    จาํนวน 5 วนั 
                       2.2 อบรมโปรแกรม SPSS           จาํนวน 1 วนั 
                   3. พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
                       ผูป้ระสานงาน  นางสาวกาญจนา คงวารี             e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                                                นางสาวสุรียรั์ตน์ ดีสั้น               e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
                                                นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน     e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
                                                โทร. 02 - 4415333 ต่อ 2542-3
               
               



หนา้ 2

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 คณะพยาบาลศาสตร์

               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวชิาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย



หนา้ 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 คณะพยาบาลศาสตร์

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 (ภาคพเิศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136353  NSMH/M น.ส.  ศิริวรรณ   สมบูรณ์พร  (*)  แผน ก(2) ผศ. นพพร วอ่งสิริมาศ
6136354  NSMH/M น.ส.  ชุติมา   จิรัฐิเกรียงไกร  (*)  แผน ก(2) ผศ. นพพร วอ่งสิริมาศ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  อโณทยั   สิงห์สตัย ์ (x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. นพพร วอ่งสิริมาศ

x   เง่ือนไขสาํหรับอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้รายช่ืออนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ขอ้มูลรวมถึงกาํหนดการต่างๆ ใหน้กัศึกษาทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ดงัน้ี
                   1. รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
                   2. หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                       โดยมีการอบรมโปรแกรม SPSS จาํนวน 1  วนั (ในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
                   3. พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
                       ผูป้ระสานงาน  นางสาวกาญจนา คงวารี             e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                                                นางสาวสุรียรั์ตน์ ดีสั้น               e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 (ภาคพเิศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

                                              นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน    e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
                                              โทร. 02 - 4415333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
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               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ์
 คณะพยาบาลศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136355  NSMY/M น.ส.  สิริมณี   บุญหิรัญ  (*)  แผน ก(2) รศ. ทศันี ประสบกิตติคุณ
6136356  NSMY/M น.ส.  ฐิติมา   คาระบุตร  (*)  แผน ก(2) รศ. ทศันี ประสบกิตติคุณ
6136357  NSMY/M น.ส.  อุมาพร   สินปราณี  (*)  แผน ก(2) รศ. ทศันี ประสบกิตติคุณ
6136358  NSMY/M น.ส.  ชลธิชา   กิจบาํรุง    แผน ก(2) รศ. ทศันี ประสบกิตติคุณ
6136359  NSMY/M น.ส.  เนตรสุมล   จตุรจรรยาเลิศ  (*)  แผน ก(2) รศ. ทศันี ประสบกิตติคุณ
6136360  NSMY/M ร.ต.อ.หญิง  ณฐัธนาฒย ์  เมฆาวรรณ์  (*)  แผน ก(2) รศ. ทศันี ประสบกิตติคุณ
6136361  NSMY/M น.ส.  อญัชนา   ฉิมวิลยัทรัพย ์ (*)  แผน ก(2) รศ. ทศันี ประสบกิตติคุณ
6136362  NSMY/M น.ส.  ปิยธิดา   เฉียบแหลม  (*)  แผน ก(2) รศ. ทศันี ประสบกิตติคุณ
6136363  NSMY/M ร.ต.หญิง  ดารินทร์   ศรีชุม  (*)  แผน ก(2) รศ. ทศันี ประสบกิตติคุณ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  ศศิปรีญา   ไชโย  (x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  2 น.ส.  อจัฉรา   อาสน์ปาสา  (x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วรรณา พาหุวฒันกร

x   เง่ือนไขสาํหรับอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้รายช่ืออนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
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               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ขอ้มูลรวมถึงกาํหนดการต่างๆ ใหน้กัศึกษาทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ดงัน้ี
                   1. รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
                   2. หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                       โดยมีการอบรมโปรแกรม SPSS จาํนวน 1 วนั (ในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
                   3. พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
                      
                   ผูป้ระสานงาน  นางสาวกาญจนา คงวารี             e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                                            นางสาวสุรียรั์ตน์ ดีสั้น               e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
                                            นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน     e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
                                           โทร.02 - 4415333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ



หนา้ 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ์
 คณะพยาบาลศาสตร์

               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 (ภาคพเิศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136350  NSCN/M น.ส.  ไดน่า   วรเดชสิทธิชยั  (*)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6136351  NSCN/M น.ส.  นาลิซา   อร่ามวงศว์ิทย ์ (*)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร
6136352  NSCN/M น.ส.  ศุภิสรา   พลครุธ  (*)  แผน ก(2) รศ. รักชนก คชไกร

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  สรรสนีย ์  จนัทร์มา  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  2 น.ส.  ปฐมาวดี   บุญแสง  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  3 นาย  พาย ุ  เกณฑค์ง  (x)             

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. รักชนก คชไกร

x   เง่ือนไขสาํหรับอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้รายช่ืออนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจง้ขอ้มูลรวมถึงกาํหนดการต่างๆ ใหน้กัศึกษาทราบทางอีเมลท่ีนกัศึกษาระบุในใบสมคัร ดงัน้ี
                   6.1 รายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
                   6.2 หลกัสูตรมีการอบรมเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนกัศึกษาก่อนเขา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
                         โดยมีการอบรม 2 เร่ือง (ในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษา)



หนา้ 2

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 (ภาคพเิศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

                         6.2.1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้สรีรวิทยา    จาํนวน 5 วนั 
                         6.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS           จาํนวน 1 วนั 
                   6.3 พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ในช่วงตน้เดือนสิงหาคม 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
                         ผูป้ระสานงาน    นางสาวกาญจนา คงวารี                e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
                                                   นางสาวสุรียรั์ตน์ ดีสั้น                   e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
                                                   นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน        e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
                                                   โทร. 02 - 4415333 ต่อ 2542-3
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ



หนา้ 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 (ภาคพเิศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่  คณะพยาบาลศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136093  NSNS/M น.ส.  ชุติพร   บรรยงค ์   แผน ก(2) รศ. อรวมน ศรียกุตศุทธ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. อรวมน ศรียกุตศุทธ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. 
                   ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-



หนา้ 2

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่  คณะพยาบาลศาสตร์

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               



หนา้ 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่  คณะพยาบาลศาสตร์

                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136097  PRPR/M น.ส.  นนัทวนั   ป้อมค่าย  (*)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
6136098  PRPR/M น.ส.  อณัณ์ญาดา   กาลารา  (**)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
6136099  PRPR/M น.ส.  ภคนนัท ์  องักาบ  (**)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
6136100  PRPR/M น.ส.  ภสัสร   ม่ิงไธสง  (**)  แผน ก(2) ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
                   
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวจัิยประชากรและสังคม
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136101  PRDE/D นาย  วีรภาคย ์  ซาํศิริพงษ ์   แบบ 2 ศ. ช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  สญามล   เสนาพรม  (x)             

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. ช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา

x   เง่ือนไขสาํหรับอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้รายช่ืออนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต  4,200 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประชากรศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันวจัิยประชากรและสังคม

                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136140  MTMT/M น.ส.  ชุติรัตน์   จิรบณัฑิตยส์กุล  (*)  แผน ก(2) ผศ. โชติรส พลบัพลึง
6136141  MTMT/M น.ส.  พชัรพรรณ   สุวรรณนิล  (*)  แผน ก(2) ผศ. โชติรส พลบัพลึง

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. โชติรส พลบัพลึง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิม่เติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเทคนิคการแพทย์

                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมหัตถการ
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136142  DTOP/M ทพญ.  คมดาว   เติมกลีบบุปผา    แผน ก(2) รศ. พิศลย ์เสนาวงษ์
6136143  DTOP/M น.ส.  จนัติมา   สิริโปราณานนท ์   แผน ก(2) รศ. พิศลย ์เสนาวงษ์
6136144  DTOP/M น.ส.  นิชาวี   แสงอุทยั  (*)  แผน ก(2) รศ. พิศลย ์เสนาวงษ์

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  วิรณฐั   กิติศรีวรพนัธุ์  (x)             

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. พิศลย ์เสนาวงษ์

x   เง่ือนไขสาํหรับอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้รายช่ืออนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอน็โดดอนต ์ชั้น 14 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางทรรศนนัทน์ รัตนไพบูลย์
                   โทร. 02-2007825 e-mail : tuchsanan@hotmail.co.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
                   ภาคการศึกษาท่ี 1 เปิดวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ปิดวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561
                   ภาคการศึกษาท่ี 2 เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมหัตถการ
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมหัตถการ
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกทนัตกรรมทัว่ไป คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136316  DTDT/C นาย  กฤษฏ์ิ   กระแสชยั               อ. ปิยพรรณา พุม่ผลึก
6136317  DTDT/C น.ส.  วนิดา   ยกเล้ียน  (*)             อ. ปิยพรรณา พุม่ผลึก
6136318  DTDT/C น.ส.  พทัธมน   ลีละชยักุล               อ. ปิยพรรณา พุม่ผลึก
6136319  DTDT/C น.ส.  นนัทะนิจ   ด่อนแผว้  (*)             อ. ปิยพรรณา พุม่ผลึก
6136320  DTDT/C น.ส.  อาภาพร   ช่ืนธีระวงศ ์              อ. ปิยพรรณา พุม่ผลึก
6136321  DTDT/C นาย  กฤติภทัร   รุ่งนภาไพศาล               อ. ปิยพรรณา พุม่ผลึก
6136322  DTDT/C น.ส.  อาจรีย ์  กุลวรางกูร  (*)             อ. ปิยพรรณา พุม่ผลึก

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  หทยัรัตน์   นิจจะยะ  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  2 น.ส.  สุปรียา   สมบติั  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  3 น.ส.  ธญัวรัตน์   อุยสุย  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  4 น.ส.  ชวิสา   ตั้งจิตติพร  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  5 น.ส.  อมรรัตน์   มรรคอนนัตโชติ  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  6 น.ส.  ภสัสรา   ฉตัรวิชยั  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  7 นาง  อโนมา   อรชร  (x)             

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมศกัด์ิ ไมตรีรัตนะกลุ

x   เง่ือนไขสาํหรับอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้รายช่ืออนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัจนัทร์ท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. 
                   ณ หอ้งบรรยาย B03 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวประกายมาศ ศรีสวสัด์ิ 
                   โทร. 02 200 7852 e-mail : prakaimat.sis@mahidol.ac.th
               



หนา้ 2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกทนัตกรรมทัว่ไป คณะทนัตแพทยศาสตร์

               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 2 กรกฎาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 14 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 17 ธนัวาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               



หนา้ 3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกทนัตกรรมทัว่ไป คณะทนัตแพทยศาสตร์

               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกทนัตกรรมหัตถการ คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136157  DTDT/C นาย  เชษฐพล   เช้ือจาํรูญ  (*)             อ. ศุภศนัส์ ทิศทวีรัตน์
6136158  DTDT/C น.ส.  สราวดี   สุภทัทธรรม               อ. ศุภศนัส์ ทิศทวีรัตน์
6136159  DTDT/C น.ส.  ชาลิสา   วงศจิ์รสวสัด์ิ               อ. ศุภศนัส์ ทิศทวีรัตน์
6136160  DTDT/C น.ส.  ศิวธร   ทวิวรดิลก               อ. ศุภศนัส์ ทิศทวีรัตน์

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  ภควนัทน์   นวลศิริ  (x)             

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมศกัด์ิ ไมตรีรัตนะกลุ

x   เง่ือนไขสาํหรับอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้รายช่ืออนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัจนัทร์ท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. 
                   ณ หอ้งประชุมภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอน็โดดอนต ์ชั้น 14 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางทรรศนนัทน์ รัตนไพบูลย์
                   โทร. 02-2007825 e-mail : tuchsanan@hotmail.co.th
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1 เปิดวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ปิดวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2 เปิดวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 



หนา้ 2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกทนัตกรรมหัตถการ คณะทนัตแพทยศาสตร์

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   



หนา้ 3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกทนัตกรรมหัตถการ คณะทนัตแพทยศาสตร์

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136198  DTDT/C น.ส.  องศา   หอพิสุทธ์ิ               ศ. อรสา ไวคกุล
6136199  DTDT/C น.ส.  ภิญญดา   สินสมุทร               ศ. อรสา ไวคกุล
6136200  DTDT/C น.ส.  ชญัญา   หุนานนทศกัด์ิ  (*)             ศ. อรสา ไวคกุล
6136201  DTDT/C น.ส.  วลยัลกัษณ์   เสาเกิด  (*)             ศ. อรสา ไวคกลุ
6136202  DTDT/C น.ส.  กมลฉตัร   จาํรัสสิริกุล  (**)             ศ. อรสา ไวคกุล
6136203  DTDT/C น.ส.  รักษิณา   ลิขิตเจริญพนัธ์               ศ. อรสา ไวคกุล
6136204  DTDT/C ทพญ.  จุฑาภคั   ดิลกโรจนกุล               ศ. อรสา ไวคกุล
6136205  DTDT/C นาย  นวพล   พิมพทิ์มานนท ์              ศ. อรสา ไวคกุล
6136206  DTDT/C นาง  ณฐันนัท ์  สืบสงัข ์ (**)             ศ. อรสา ไวคกุล
6136207  DTDT/C นาย  วริทธ์ินนัท ์  จิรพฒันานนัท ์              ศ. อรสา ไวคกุล
6136208  DTDT/C น.ส.  ณฐันนัท ์  ลีชนะวานิชพนัธ์               ศ. อรสา ไวคกุล
6136209  DTDT/C น.ส.  อกัษรสรร   พงศเ์ศรษฐก์ุล               ศ. อรสา ไวคกุล
6136210  DTDT/C น.ส.  พิมพจุ์ฑา   ใจทา               ศ. อรสา ไวคกุล
6136211  DTDT/C น.ส.  จุฬารัตน์   สุขมุธนากุล               ศ. อรสา ไวคกุล
6136212  DTDT/C น.ส.  ณฐัธิดา   วิภาสชีวิน               ศ. อรสา ไวคกุล
6136213  DTDT/C ทพญ.  พรทิพย ์  จีนจรรยา  (*)             ศ. อรสา ไวคกุล
6136214  DTDT/C น.ส.  พรวชัรินทร์   ล้ิมวฒันาชยั               ศ. อรสา ไวคกุล
6136215  DTDT/C ทพญ.  ภชัมน   โรจจวฒัน์  (*)             ศ. อรสา ไวคกุล

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  สุจิรา   พิชยัยทุธ์  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  2 น.ส.  ฉนัทช์นา   ชา้งสิงห์  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  3 ทพญ.  พิชามญชุ ์  พวงสุวรรณ  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  4 น.ส.  ณฐักานต ์  โพธ์ิวิจิตร  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  5 น.ส.  ชวิศา   พลอยแกว้  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  6 นาย  วรพล   แซ่เฮง้  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  7 นาย  วรภทัร   จรางกุล  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  8 นาย  วาทิศ   เดชพงษ ์ (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  9 นาย  ณฐกร   นาคสุริยนัต ์ (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  10 ทพญ.  ธณชัชา   วีสกุล  (x)             

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมศกัด์ิ ไมตรีรัตนะกลุ

x   เง่ือนไขสาํหรับอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้รายช่ืออนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั



หนา้ 2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทนัตแพทยศาสตร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัจนัทร์ท่ี 6 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                   ณ หอ้งประชุมภาควิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล 
                   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 13 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวกมลทิพย ์จิตรอาํพนั โทร.02 200 7845
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัพธุท่ี 1 สิงหาคม 2561  ปิดวนัพฤหสับดีท่ี 31 มกราคม 2562
               ภาคการศึกษาท่ี 2 วนัเปิดภาคเรียน วนัศุกร์ท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562  ปิดวนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ



หนา้ 3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทนัตแพทยศาสตร์

                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั



หนา้ 4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์
วชิาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทนัตแพทยศาสตร์

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกวทิยาเอน็โดดอนต์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136152  DTDT/M ทพญ.  ดวงรัตน์   ศิริจินดามยั    แผน ก(2) ผศ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์
6136153  DTDT/M น.ส.  กนัตพร   แกว้ชมภู    แผน ก(2) ผศ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์
6136154  DTDT/M น.ส.  เบญจพร   สมิทธิเศรษฐ ์   แผน ก(2) ผศ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์
6136155  DTDT/M นาย  กิตติพนัธ์   เลิศรุ่งโรจน์    แผน ก(2) ผศ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์
6136156  DTDT/M น.ส.  นภสั   มีประเสริฐ    แผน ก(2) ผศ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  วรรณรัชต ์  บูรณพานิช  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  2 ทพญ.  อาภากร   จาํมัน่  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  3 ทพ.  อานนท ์  อมรรัตนเวช  (x)             

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมศกัด์ิ จิตร์มงคลสุข

x   เง่ือนไขสาํหรับอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้รายช่ืออนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัจนัทร์ท่ี 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ ภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอน็โดดอนต ์ชั้น 14 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค ์
                   โทร. 02-2007825-6  e-mail : danuchit.ban@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกวทิยาเอน็โดดอนต์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

               6. ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนเขา้ร่วมประชุม MIES 2018 ท่ีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
                   ในวนัท่ี 7-8 มิถุนายน 2561 (ลงทะเบียนในราคานกัศึกษา)
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 18 มิถุนายน 2561 ปิดวนัศุกร์ท่ี 21 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2562 ปิดวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกวทิยาเอน็โดดอนต์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136044  DTDT/M นาย  ภาคภูมิ   เกษเจริญ  (*)  แผน ก(2) ศ. ณฐัเมศร์ วงศสิ์ริฉตัร

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมศกัด์ิ จิตร์มงคลสุข

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท 
                
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
                    
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 2 กรกฎาคม 2561        ปิดวนัศุกร์ท่ี  28  ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัพฤหสับดีท่ี  3  มกราคม 2562   ปิดวนัศุกร์ท่ี 28  มิถุนายน 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทนัตแพทยศาสตร์

                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทนัตแพทยศาสตร์

                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกทนัตกรรมสําหรับเด็ก คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136324  DTDT/M ทพญ.  ฟิรฮานา   สะมะแอ    แผน ก(2) ผศ. ภทัรวดี ลีลาทวีวฒิุ
6136325  DTDT/M น.ส.  พิชามญชุ ์  ชินสวนานนท ์   แผน ก(2) ผศ. ภทัรวดี ลีลาทวีวฒิุ
6136326  DTDT/M น.ส.  ปลินธร   นากสุวรรณชาติ    แผน ก(2) ผศ. ภทัรวดี ลีลาทวีวฒิุ
6136327  DTDT/M นาย  เพ่ิมพูน   เจริญทาํนุกิจ    แผน ก(2) ผศ. ภทัรวดี ลีลาทวีวฒิุ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  ณฐัสุดา   เอ่ียมธนาภรณ์  (x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  2 ทพญ.  นวพร   โฆษิตพนัธวงศ ์ (x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  3 น.ส.  ปิยะนุช   กุลตงัวฒันา  (x)  แผน ก(2)
สาํรองอนัดบัท่ี  4 น.ส.  สลิลลา   ลิขิตปรีดา  (x)  แผน ก(2)

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สมศกัด์ิ จิตร์มงคลสุข

x   เง่ือนไขสาํหรับอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้รายช่ืออนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 8,000 บาท / หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวจิยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 125,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               6. รายละเอียดอ่ืนๆ
                    ขอใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา นาํฟันกรามนํ้านมท่ีถอนแลว้ และมีลกัษณะฟันค่อนขา้งสมบูรณ์ 
                    มาเพ่ือใชฝึ้กปฏิบติัการ ในช่วงปฐมนิเทศ จาํนวน 2 ซ่ี



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกทนัตกรรมสําหรับเด็ก คณะทนัตแพทยศาสตร์

               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 21 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2 วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2562     ปิดวนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกทนัตกรรมสําหรับเด็ก คณะทนัตแพทยศาสตร์

               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมรากเทยีม(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136064  DTIM/M นาย  วริทธ์ิ   เจริญวฒันโยธิน    แผน ก(2) ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ
6136065  DTIM/M น.ส.  ปิยารัตน์   วรกาญจนบุญ    แผน ก(2) ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ
6136066  DTIM/M นาย  อคัรินทร์   สนัติวิฑูรวงศ ์   แผน ก(2) ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ
6136067  DTIM/M น.ส.  พิบูลยศ์รี   วิทูรกิจวานิช    แผน ก(2) ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ
6136068  DTIM/M น.ส.  อาภาพิชญ ์  บุญนิธิ    แผน ก(2) ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ
6136069  DTIM/M น.ส.  อภิชญา   สุธรรมวาท    แผน ก(2) ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ

สาํรองอนัดบัท่ี  1 น.ส.  ภวิกา   ทงัสุบุตร  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  2 นาย  สมพล   จัว่แจ่มใส  (x)             
สาํรองอนัดบัท่ี  3 นาย  วรงค ์  วรเศวต  (x)             

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ

x   เง่ือนไขสาํหรับอนัดบัสาํรอง คือ
     1. การเรียกอนัดบัสาํรองเขา้ศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตรและ/หรือบณัฑิตวิทยาลยั
     2. ผูมี้รายช่ืออนัดบัสาํรอง ไม่มีสิทธ์ิขอหนงัสือรับรองการเป็นผูเ้ขา้ศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 1,050,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัจนัทร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.00 น.
                   ณ หอ้งประชุม B9 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวศิริลกัษณ์  พรหมวิสุทธ์ิ
                   โทร. 02-200-7634   e-mail : siriluk.pro@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมรากเทยีม(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

               6. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมสาํหรับนกัศึกษาหลงัปริญญา ประจาํปีการศึกษา 2561 
                   ดาวน์โหลดเอกสารในระบบรายงานตวัท่ี www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมรากเทยีม(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะทนัตแพทยศาสตร์

               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136405  EGIT/M นาย  รัชพล   โภคธรรม  (*)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136406  EGIT/M น.ส.  สาวิกา   จินดารัตนาภรณ์    แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136407  EGIT/M นาย  วฒิุกร   เสือคาํรณ  (*)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136408  EGIT/M น.ส.  ศตพร   ไข่แกว้  (*)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136409  EGIT/M นาย  ชินพฒัน์   ภาคสุโพธ์ิ  (*)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136410  EGIT/M นาย  ดาํริ   รวยรัตนาภรณ์    แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136411  EGIT/M นาย  อมเรศ   ชาตรูปะชีวิน  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136412  EGIT/M น.ส.  จรินทร์ญา   ถาวรนิตยกุล  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136413  EGIT/M น.ส.  ณฐัพร   บณัฑิตกานต ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136414  EGIT/M น.ส.  สุรวดี   มีสุข  (**)  แผน ข ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 21-22 กรกฎาคม 2561   เวลา 08.00-17.00 น.
                   สถานท่ี  ต่างจงัหวดั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน  นางสาวลกัษมี  ชูใจ
                   โทร. 081-5957497    e-mail : luksamee.chu@mahidol.edu
               
               4. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมและปฏิบติัการเตรียมความพร้อมดา้นวิชาการ ปีการศึกษา 2561
                   ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 6,000 บาท
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ
                   ผศ.ดร.สุภาภรณ์  เกียรติสิน  โทร.02-8892138 ต่อ 6302  
               
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัเสาร์ท่ี 11 สิงหาคม 2561    ปิดวนัอาทิตยท่ี์ 23 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2562   ปิดวนัอาทิตยท่ี์ 26 พฤษภาคม 2562
               
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136243  EGBE/M นาย  กิตติศกัด์ิ   โชติกกาํธร    แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6136244  EGBE/M นาย  ชุติวตั   ธนาภิบาลวงษา  (**)  แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6136245  EGBE/M นาย  ณฐัวฒัน์   รุ่งศิริศิลป์    แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6136246  EGBE/M นาย  วทญัญู   ทนงศกัด์ิ  (**)  แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
6136247  EGBE/M น.ส.  ปานพิมพ ์  กนัทะวงค ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

ประธานหลกัสูตร  :  ----------

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  50,000 บาท  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                    ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136042  EGIE/M นาย  ภูวิศ   ศรีเนตร    แผน ก(2) อ. เกียรติศกัด์ิ ศรีตระกูลชยั
6136043  EGIE/M นาย  วีรภทัร   รัตนกสิณ  (*)  แผน ก(2) อ. เกียรติศกัด์ิ ศรีตระกูลชยั

ประธานหลกัสูตร  :  อ. เกียรติศกัด์ิ ศรีตระกลูชยั

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
                   โดยแบ่งชาํระภาคการศึกษาละ 50,000 บาท จาํนวน 3 ภาคการศึกษา 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                    รายวิชา EGIE 569  Basic Principles of Industrial Engineering 3 หน่วยกิต (Credit)
                    อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                    ผศ.ดร. ธนกรณ์ แน่นหนา  โทร.02-889 2138  ต่อ 6203  e-mail : Thanakorn.nae@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมีบูรณาการ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136311  EGIC/D นาย  ตุลากร   มานะขจรเวช  (**)  แบบ 1 ผศ. ณฐัวรรณ์ ยศวฒัน

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ณฐัวรรณ์ ยศวฒัน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต  
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  80,000 บาท  
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมีบูรณาการ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวทิยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมีบูรณาการ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136309  EGIC/M น.ส.  วรัญญา   ส้มเกล้ียง    แผน ก(2) ผศ. พรชยั บาํรุงศรี
6136310  EGIC/M น.ส.  ณฐัริกา   เผื่อนบิดา  (**)  แผน ก(2) ผศ. พรชยั บาํรุงศรี

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ธีรพร รับคาํอินทร์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 80,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมีบูรณาการ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมีบูรณาการ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136248  EGMI/D นาย  ณฐัพงษ ์  สุขสบาย  (**)  แบบ 2 รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส
6136249  EGMI/D นาย  เกริกขจร   ถนดัรบ  (**)  แบบ 1 รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ชาคริต สุวรรณจาํรัส

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                    ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136241  EGEA/M นาย  ชนวฒัน์   สุขวิบูลย ์   แผน ข ผศ. ธชัชะ จุลชาต
6136242  EGEA/M นาย  คณิตสรณ์   ไวยขนุทด    แผน ข ผศ. ธชัชะ จุลชาต

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ธชัชะ จุลชาต

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 4-5 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00-16.00 น.
                   สถานท่ี จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวนนัทพทัธ์  ทองโสมสวสัด์ิ
                   โทร.02-8892138 ต่อ 6503  e-mail : jiraporn.thn@mahidol.ac.th
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561   ปิดวนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี  7 มกราคม  2562  ปิดวนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และวศิวกรรม(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136295  EGLE/D น.ส.  อจัฉรา   ดอกกุหลาบ    แบบ 2 รศ. ดวงพรรณ กริชชาญชยั

ประธานหลกัสูตร  :  อ. จิรพรรณ เล่ียงโรคาพาธ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และวศิวกรรม(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136183  EGCO/M นาย  ธนบูรณ์   ยงทศันียก์ุล  (**)  แผน ข อ. นริศ หนูหอม
6136184  EGCO/M นาย  ชยัวฒัน์   ภวนานนัท ์ (**)  แผน ก(2) อ. นริศ หนูหอม
6136185  EGCO/M นาย  พงศกร   อาจองค ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. สุรทศ ไตรติลานนัท์
6136186  EGCO/M นาย  วชัระ   สาตรพนัธุ์    แผน ก(2) ผศ. สุรทศ ไตรติลานนัท์
6136187  EGCO/M นาย  ภทัรภณ   มาประเสริฐ  (**)  แผน ก(2) อ. กลกรณ์ วงศภ์าติกะเสรี
6136188  EGCO/M นาย  วนาพล   แช่มสุขี  (*)  แผน ก(2) อ. นริศ หนูหอม

ประธานหลกัสูตร  :  อ. นริศ หนูหอม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                  วนัพธุท่ี 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.
                   ณ หอ้ง 6271 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวพลอยไพลิน เพชรแอน
                   โทร. 02 8892138 ต่อ 6267 e-mail : ploypailin.pet@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
 (ภาคพเิศษ) คณะวศิวกรรมศาสตร์

                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136239  EGCH/M น.ส.  พรทิพย ์  งามศิริ  (**)  แผน ก(2) ผศ. จุฬารัตน์ ศกัดารณรงค์
6136240  EGCH/M น.ส.  อมรรัตน์   แสงจนัทร์  (**)  แผน ก(2) ผศ. จุฬารัตน์ ศกัดารณรงค์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. จุฬารัตน์ ศกัดารณรงค์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 45,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน  
                    
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
                      
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 20 สิงหาคม 2561   ปิดวนัอาทิตยท่ี์ 9 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 14 มกราคม 2562  ปิดวนัอาทิตยท่ี์ 28 เมษายน 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               



หนา้ 2

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิม่เติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210



หนา้ 3

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136395  EGIT/D นาย  สุชาติ   ธนฐิติพนัธ์  (**)  แบบ 2 อ. สมิทธิ ดารากร ณ อยธุยา
6136396  EGIT/D นาย  ภาคภูมิ   ปรีชาพานิช    แบบ 1 อ. ทวีศกัด์ิ สมานช่ืน
6136397  EGIT/D นาย  นทีทอง   เจียรจรูยวงศ ์ (**)  แบบ 1 ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136398  EGIT/D น.ส.  วิชาวี   พลอยส่งศรี  (**)  แบบ 2 ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136399  EGIT/D นาย  อรรถเวศ   บริรักษเ์ลิศ    แบบ 2 ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136400  EGIT/D นาย  ธีระศกัด์ิ   นิตยล์าภ    แบบ 1 ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136401  EGIT/D น.ส.  มาริสา   แผค่วามดี  (***)  แบบ 1 ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136402  EGIT/D น.ส.  พิศสมร   อิงควระ  (**)  แบบ 2 ผศ. โษฑศรั์ตต ธรรมบุษดี
6136403  EGIT/D นาย  มนตรี   งามวงศ ์ (**)  แบบ 1 ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
6136404  EGIT/D นาย  วสนัต ์  อุทยัเล้ียง  (**)  แบบ 1 รศ. อดิศร ลีลาสนัติธรรม

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                    วนัท่ี 21-22 กรกฎาคม 2561   เวลา 08.00-17.00 น.
                    สถานท่ี  ต่างจงัหวดั
                    ติดต่อผูป้ระสานงาน  นางสาวลกัษมี  ชูใจ
                    โทร. 081-5957497    e-mail : luksamee.chu@mahidol.edu
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ
                   ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมและปฏิบติัการเตรียมความพร้อมดา้นวิชาการ ปีการศึกษา 2561
                   ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 6,000 บาท
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                   ผศ.ดร.สุภาภรณ์  เกียรติสิน  โทร.02-8892138 ต่อ 6302   
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัเสาร์ท่ี 11 สิงหาคม 2561    ปิดวนัอาทิตยท่ี์ 23 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2562   ปิดวนัอาทิตยท่ี์ 26 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 คณะวศิวกรรมศาสตร์

                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร
วชิาเอกเทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวก (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136091  RSRD/M น.ส.  มุกดา   กุดดู่เดิม  (**)  แผน ก(2) ผศ. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
6136092  RSRD/M นาย  ศกัดา   โกมลสิงห์  (**)  แผน ก(2) อ. สุจิตรา เขียวศรี

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อาดมั นีละไพจิตร

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัเสาร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.30น. 
                   ณ อาคารอาํนวยการวิทยาลยัราชสุดา วิทยาลยัราชสุดา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวจินตนา ขนุสถาน และ นางสาวศิริพร ทศันิยม
                   โทร. 02 889 5315 - 9 ต่อ 1234-1235 e-mail : Jintana_khun@hotmail.com , Siriporn.tas@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   - รายวิชา RSRS 500 Statistics in Rehabilitation Services for Persons with Disabilities 2 หน่วยกิต (Audit)
                    อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                    เร่ิมเรียนระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                    อ.ดร. ปารณีย ์วิสุทธิพนัธ์ุ  โทร.02 8895315-9 ต่อ 1239  e-mail : rom_visut@hotmail.com
               
                    - รายวิชา RSRS 502 Psychology of Disabilities 2 หน่วยกิต (Audit)
                    อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                    เร่ิมเรียนระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร
วชิาเอกเทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวก (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

                    อ.ดร. วรางครา รัชตะวรรณ โทร.02 8895315-9 ต่อ 1243  
                    e-mail : warangkana.rat@mahidol.ac.th , warangkana6365@gmail.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
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               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร
 (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136262  RSQD/D น.พ.  ยทุธกรานต ์  ชินโสตร    แบบ 2 รศ. ทวี เช้ือสุวรรณทวี
6136263  RSQD/D น.ส.  กนกทิพย ์  สวา่งใจธรรม  (***)  แบบ 2 อ. ปารณีย ์วิสุทธิพนัธุ์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ทวี เช้ือสุวรรณทวี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. 
                   ณ หอ้ง 231 อาคารอาํนวยการ ชั้น 2 วิทยาลยัราชสุดา 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางศิริพร ทศันิยม 
                   โทร. 02-8895315-9 ต่อ 1234-1237  e-mail : siriporn.tas@mahidol.ac.th 
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
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ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร
 (ภาคพเิศษ) วทิยาลยัราชสุดา

                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา
 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136226  SPSS/M นาย  อคัรเศรษฐ   เลิศสกุล  (*)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6136227  SPSS/M นาย  ปัญณวิทย ์  วฒันสนัต์ิ    แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6136228  SPSS/M น.ส.  วรนิษฐา   พูลสงวน  (*)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา
6136229  SPSS/M นาย  ณฐัภทัร   ภูวชยัวิเวทย ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. วารี วิดจายา

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. วารี วิดจายา

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
                   ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสระวา่ยนํ้า วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวรุ้งเพชร มานอ้ย และ นางพิกลุแกว้ คล่ืนสุวรรณ
                   โทร. 02 441 4296-8 ต่อ 203
               
               5.  รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                    (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                    รายวชิา SPSS 531 Exercise Physiology  2 หน่วยกิต (Audit)
                    รายวิชา SPSS 601 Trends in Sports Science and Technology  2 หน่วยกิต (Credit)
                    เร่ิมเรียนระหวา่งวนัท่ี 25 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561
                    อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                    ผศ. วารี วิดจายา  โทร.02 4414296 - 7 ต่อ 303  e-mail : weree.widjaja@yahoo.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา
 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา

               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา
 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา

                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136015  TMTM/D น.ส.  รจนวรรณ   สุทธิโชติ  (**)  แบบ 2 ผศ. ปานนํ้ าทิพย ์พิทกัษส์จัจะกุล
6136016  TMTM/D น.ส.  คณาภรณ์   พลเทพ  (***)  แบบ 1 ผศ. พรสวรรค ์เหลืองวฒิุวงษ์
6136017  TMTM/D น.ส.  ปิยอร   จอนเจิม  (***)  แบบ 2 รศ. นริศรา จนัทราทิตย์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วรัญญา วอ่งวิทย์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใดๆ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561  ปิดภาคเรียน วนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2562   ปิดภาคเรียน วนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136018  TMTM/M น.ส.  กมลพรรณ   ฟองสดศรี  (*)  แผน ก(2) ผศ. สุเมธ อาํภาวงษ์
6136019  TMTM/M นาย  ธามม ์  อุดมคณารัตน์    แผน ก(2) ผศ. อุรุษา แทนขาํ

ประธานหลกัสูตร  :  ศ. เกศินี โชติวานิช

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใดๆ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561  ปิดภาคเรียน วนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2562   ปิดภาคเรียน วนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136070  CFHD/M น.ส.  ฤดีมาส   สุขพรสวรรค ์   แผน ก(2) อ. แกว้ตา นพมณีจาํรัสเลิศ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. บญัญติั ยงยว่น

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136071  CFHD/M น.ส.  กนกพร   รักทว้ม    แผน ก(2) ผศ. บญัญติั ยงยว่น
6136072  CFHD/M น.ส.  มลฤดี   นอ้ยตาํแย    แผน ก(2) ผศ. ปนดัดา ธนเศรษฐกร
6136073  CFHD/M น.ส.  อรพรรณ   สิริวงศไ์พบูลย ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. วสุนนัท ์ชุ่มเช้ือ
6136074  CFHD/M น.ส.  กมลวรรณ   นิรัติศยานนท ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. วิมลทิพย ์มุสิกพนัธ์
6136075  CFHD/M น.ส.  กญัญาณฐั   อินฉว้น  (**)  แผน ก(2) ผศ. สาวิตรี ทยานศิลป์
6136076  CFHD/M น.ส.  กลัชุยา   ต๋องเรียน  (**)  แผน ก(2) อ. อธิวฒัน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล
6136077  CFHD/M น.ส.  เบญจมาศ   กลีบบวั  (**)  แผน ก(2) อ. แกว้ตา นพมณีจาํรัสเลิศ
6136078  CFHD/M น.ส.  วนัเพญ็   ฤทธิตา  (*)  แผน ก(2) ผศ. วสุนนัท ์ชุ่มเช้ือ
6136079  CFHD/M น.ส.  ชญัญานุช   นาคคงคาํ  (*)  แผน ก(2) ผศ. สาวิตรี ทยานศิลป์
6136080  CFHD/M น.ส.  ธารียา   ชาญกลราวี    แผน ก(2) อ. อธิวฒัน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล
6136081  CFHD/M น.ส.  ปนดัดา   คิตามูระ  (**)  แผน ก(2) ผศ. ปนดัดา ธนเศรษฐกร

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. บญัญติั ยงยว่น

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                    ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
                      
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการมนุษย์
 (ภาคพเิศษ) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว

               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136233  NUNU/D น.ส.  ศิวพร   ชยัมติั  (***)  แบบ 2 ผศ. จินตนา ศิริวราศยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นลินี จงวิริยะพนัธ์ุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                      รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  2  หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      คุณสุดารัตน์ เช้ือพรหม  โทร. 02-8002380 ต่อ 405  e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136234  RANU/M น.ส.  อรอนงค ์  เลิศสมผล  (*)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. นลินี จงวิริยะพนัธ์ุ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                      รายวชิา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  2  หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      คุณสุดารัตน์ เช้ือพรหม (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา) 
                      โทร. 02-8002380 ต่อ 405  e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 (ภาคพเิศษ) โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136230  RANU/M น.ส.  ซอเซีย   มุตตารักษ ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6136231  RANU/M น.ส.  บุษรา   จงธนสารสมบติั  (*)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั
6136232  RANU/M วา่ท่ี ร.อ.  รติพงศ ์  นิรัติศยกุล  (*)  แผน ก(2) ผศ. จินตนา ศิริวราศยั

ประธานหลกัสูตร  :  ----------

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                      รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry  2  หน่วยกิต (Audit)
                      อตัราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต 
                      อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                      คุณสุดารัตน์ เช้ือพรหม (เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา) 
                      โทร. 02-8002380 ต่อ 405  e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 (ภาคพเิศษ) โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์
 (ภาคพเิศษ) โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพืช(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136328  GRPL/M น.ส.  ธานิดา   จาง  (**)  แผน ก(2) ผศ. พนิดา คงสวสัด์ิวรกุล
6136329  GRPL/M นาย  ตรีพชัร   อติรัตน์  (**)  แผน ก(2) รศ. ปวีณา ไตรเพ่ิม
6136330  GRPL/M น.ส.  ก่ิงกาญจน์   ชิตแกว้  (**)  แผน ก(2) ผศ. พนิดา คงสวสัด์ิวรกุล

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. อุษณีษ ์พิชกรรม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    - ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท / หน่วยกิต คือ นายตรีพชัร อติรัตน์
                    - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต คือ น.ส. ธานิดา จาง  น.ส. ก่ิงกาญจน์ ชิตแกว้
               
               3.  ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                    - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท คือ นายตรีพชัร อติรัตน์
                    - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 20,000 บาท  คือ น.ส. ธานิดา จาง  น.ส. ก่ิงกาญจน์ ชิตแกว้
                    โดยแบ่งชาํระภาคการศึกษาละ 10,000 บาท จาํนวน 2 ภาคการศึกษา ดงัน้ี 
                    ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชาํระ 10,000 บาท ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชาํระ 10,000 บาท 
                    หากนกัศึกษายงัไม่สาํเร็จการศึกษา ใหช้าํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม
                    ในอตัรา 5,000 บาท/ภาคการศึกษา  จนกวา่จะสาํเร็จการศึกษา 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัองัคารท่ี 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
                   ณ ภาควิชาเภสชัพฤกษศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน ดร.อุษณีย ์พิชกรรม
                   โทร. 02 201 5232  e-mail : aussanee.pic@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                    ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพืช(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการพืช(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136296  SCMM/D นาย  ขวญัภิรมณ์   สุวรรณชีวะศิริ    แบบ 2 รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่
6136297  SCMM/D น.ส.  นนทยา   ทางเรือ    แบบ 2 รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่
6136298  SCMM/D น.ส.  อมัพิกา   เกษรสิทธ์ิ  (***)  แบบ 1 รศ. ณฐัวธุ สิบหมู่

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สุขมุาล จงธรรมคุณ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    - ชาํระค่าหน่วยกิต 9,000 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส. นนทยา ทางเรือ
                    - ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายขวญัภิรมณ์  สุวรรณชีวะศิริ  น.ส. อมัพิกา เกษรสิทธ์ิ
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                    - ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์  50,000 บาท คือ น.ส. นนทยา ทางเรือ
                    - ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ คือ นายขวญัภิรมณ์  สุวรรณชีวะศิริ  น.ส. อมัพิกา เกษรสิทธ์ิ
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th



หนา้ 3

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136151  VSVB/M น.ส.  จิรัชญา   ตอ้ยต่ิง    แผน ก(2) อ. กฤษฎา ใจช้ืน

ประธานหลกัสูตร  :  อ. กฤษฎา ใจช้ืน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 2,250 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์

                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ)
วชิาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์

               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะกายภาพบําบัด

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136181  PTPT/D น.ส.  จรรยา   ชวดทอง  (***)  แบบ 2 ผศ. สายพิณ ประเสริฐสุขดี

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. สายพิณ ประเสริฐสุขดี

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 3,000 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท 
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ 
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I
                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะกายภาพบําบัด

                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัดคลนิิก
กายภาพบําบัดการจัด ดัด ดึง คณะกายภาพบําบัด

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136282  PTCT/C นาย  วรัญธชยั   เกรียงไกรกุล               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136283  PTCT/C น.ส.  ชลยัยก์ร   ภูธนปาลวฒัน์               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136284  PTCT/C น.ส.  สิรีธร   เมธาวณิชพงศ ์              ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136285  PTCT/C น.ส.  อารดา   โรจนเบญจกุล               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136286  PTCT/C น.ส.  ธญา   ศรีจนัทร์ทอง               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136287  PTCT/C น.ส.  ฐานตัต ์  ฐิติอนนัตพ์ร               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136288  PTCT/C น.ส.  ชนาภทัร   บวัแตง               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136289  PTCT/C นาย  ศรัณย ์  ศรีสง่าบริบูรณ์               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136290  PTCT/C น.ส.  นนัทชัพร   คาํบุญเรือง               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136291  PTCT/C น.ส.  เพญ็พิชชา   ลิขิตสุวรรณ  (*)             ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
6136292  PTCT/C นาย  นพปกรณ์   พรศิริกุล               ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               4. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               5. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการใหน้กัศึกษาทราบ
                   คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ทางคลินิกท่ีเหมาะสมกบัสาขาเฉพาะทางอยา่งนอ้ย 500 ชัว่โมง 
                   ณ วนัเร่ิมเปิดภาคเรียน ดงันั้น
                   1)  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ียงัไม่มีประสบการณ์การทาํงานหรือยงัไม่ครบ 500 ชัว่โมง ตอ้งทาํงานใหค้รบ 500 ชัว่โมง 
                        และนาํใบรับรองประสบการณ์ มายืน่ใหห้ลกัสูตรก่อนเปิดภาคการเรียนท่ี 1/2561
                   2)  ขอสงวนสิทธ์ิไม่เปิดสอน โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากมีจาํนวนผูเ้ขา้ศึกษาตํ่ากวา่ 5 คน
               



หนา้ 2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัดคลนิิก
กายภาพบําบัดการจัด ดัด ดึง คณะกายภาพบําบัด

                     
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัพฤหสับดีท่ี 2 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               



หนา้ 3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัดคลนิิก
กายภาพบําบัดการจัด ดัด ดึง คณะกายภาพบําบัด

               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136314  ITCY/M ร.ต.  นพรัตน์   สุจินดา  (**)  แผน ข รศ. ดาํรัส วงศส์วา่ง
6136315  ITCY/M นาย  ปิยทศัน์   ฉตัรแสงอุทยั  (**)  แผน ข รศ. ดาํรัส วงศส์วา่ง

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ดาํรัส วงศส์วา่ง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   เดือนสิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. (วนัท่ีหลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั)
                   ณ หอ้ง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุวชัระกลุธร , นางสาวธนัยธรณ์ สุทธิเจริญ
                   โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137  
                   e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
                 หน่วยการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2561
                 หน่วยการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน  วนัองัคารท่ี 11 ธนัวาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 29 มีนาคม 2562
                 หน่วยการศึกษาท่ี 3 วนัเปิดภาคเรียน  วนัจนัทร์ท่ี 8 เมษายน 2562  ปิดวนัศุกร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความม่ันคงไซเบอร์และการประกนัสารสนเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีกมและเกมมิฟิเคชัน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136312  ITGT/M นาย  ธิติพงศ ์  พานทอง  (**)  แผน ข อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ
6136313  ITGT/M นาย  ปิติ   ปิตุเตชะ  (**)  แผน ข อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   เดือนสิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. (หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั)
                   ณ หอ้ง Bits & Bytes Hall  ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุวชัระกลุธร , นางสาวธนัยธรณ์ สุทธิเจริญ
                   โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137  
                   e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               หน่วยการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2561
               หน่วยการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน  วนัองัคารท่ี 11 ธนัวาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 29 มีนาคม 2562
               หน่วยการศึกษาท่ี 3 วนัเปิดภาคเรียน  วนัจนัทร์ท่ี 8 เมษายน 2562  ปิดวนัศุกร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีกมและเกมมิฟิเคชัน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีกมและเกมมิฟิเคชัน(หลกัสูตรนานาชาติ)
 (ภาคพเิศษ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136123  MBNS/D น.ส.  ปทิตตา   โชติวราธรรม  (***)  แบบ 2 ผศ. สุจิรา มุกดา

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. บณัฑิต เจตน์สวา่ง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต เฉพาะนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษา
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 100,000 บาท เฉพาะนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษา
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
                   เร่ิมเรียน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561  หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                                     GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                     GRID 530  English Academic Writing I



หนา้ 2

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

                                     GRID 531  English Academic Writing II และ
                                     ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                     GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                     GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
                   (***) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL ITP ท่ีระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                                   - IELTS                  ท่ีระดบัคะแนน    5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                                   - TOEFL iBT          ท่ีระดบัคะแนน   61 คะแนน ข้ึนไป 
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136040  MBNS/M น.ส.  วิไลลกัษณ์   พงษสุ์ระ  (**)  แผน ก(2) ผศ. สุจิรา มุกดา
6136041  MBNS/M น.ส.  อญัชนา   กรีพละ  (**)  แผน ก(2) ศ. บณัฑิต เจตน์สวา่ง

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. บณัฑิต เจตน์สวา่ง

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต เฉพาะผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษา
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท  เฉพาะผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษา
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสมทรง พึ่งสุขแดง
                   โทร. 02 4419003 - 7 ต่อ 1311  e-mail : somsong.phe@mahidol.edu
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
                   เร่ิมเรียน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561  หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรมศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136122  MBMG/M น.ส.  พชัรพร   รวมวงค ์   แผน ก(2) รศ. อภินนัท ์อุดมกิจ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. ปนดัดา บุญเสริม

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2. ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนภาคตน้ ปีการศึกษา 2561) คือ  
                   รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology  3 หน่วยกิต 
                   เร่ิมเรียนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
                   หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.grad.mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรมศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรมศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ

                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์
 สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136094  LCLG/M น.ส.  กญัจน์ชญา   เรืองศิริกานต ์ (**)  แผน ก(2) อ. สราวฒิุ ไกรเสม
6136095  LCLG/M นาย  โยธวาทิต   ใจบนัทดั  (**)  แผน ก(2) ผศ. ศิริเพญ็ อ้ึงสิทธิพูนพร
6136096  LCLG/M น.ส.  เขมนนัท ์  ภิรมย ์ (**)  แผน ก(2) ผศ. ปัทมา พฒัน์พงษ์

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ปัทมา พฒัน์พงษ์

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                   รายวิชา LCLG 501 An Overview of Linguistics  3 หน่วยกิต (Audit) อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
                   รายวิชา LCIC 501 Essence of Research 2 หน่วยกิต (Audit)  อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   ผศ. ปัทมา พฒันพงษ ์ โทร. 089 202 3499  e-mail : ppattama@yahoo.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์
 สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์
 สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม
 (ภาคพเิศษ) สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136045  LCIC/M น.ส.  สุชาวดี   พรหมผอ่งแผว้  (**)  แผน ข อ. ธีรพงษ ์บุญรักษา
6136046  LCIC/M น.ส.  นฤมล   สุขช่ืน  (*)  แผน ข รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6136047  LCIC/M น.ส.  ชุติวรรณ   เรืองเดช  (*)  แผน ข รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน
6136048  LCIC/M น.ส.  ยศมล   อมรสิริพงศ ์   แผน ข อ. กฤตยา อกนิษฐ์
6136049  LCIC/M นาย  ภทัรพงศ ์  อมรวิเชษฐ ์   แผน ข อ. สุภาพร คชารัตน์

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. สิงหนาท นอ้มเนียน

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                   วิชา LCIC 501  Essence of Research Methodology  2 หน่วยกิต (Audit)
                   วิชา LCIC 502  Communicative English  2 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต 
                   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                   รศ.สิงหนาท  นอ้มเนียน  โทร.097-9288949  e-mail : snomnian@hotmail.com
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม
 (ภาคพเิศษ) สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม
 (ภาคพเิศษ) สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136055  NUFS/M น.ส.  ปาจรีย ์  กระโจมแกว้  (*)  แผน ก(2) อ. นฐัพล ตั้งสุภูมิ
6136056  NUFS/M นาย  จิรเดช   วฒันพุฒิพฤฒ  (**)  แผน ก(2) อ. นฐัพล ตั้งสุภูมิ
6136057  NUFS/M นาย  ปฐมพนธ์   สุวรรณมงคล  (*)  แผน ก(2) อ. นฐัพล ตั้งสุภูมิ

ประธานหลกัสูตร  :  อ. นฐัพล ตั้งสุภูมิ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ชาํระค่าหน่วยกิต 2,000 บาท / หน่วยกิต  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวจิยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ชาํระค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท  สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. นางสาวปาจรีย ์ กระโจมแกว้ จะตอ้งดาํเนินการดงัน้ี
                    4.1  ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานก่อนเปิดเรียนภาคตน้ คือ 
                          รายวิชา NUFN 633  Food Processing Technology   2 หน่วยกิต (Audit)
                          อตัราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท / หน่วยกิต
                          เรียนวนัจนัทร์ และวนัพธุ ตั้งแต่วนัท่ี 2 - 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น.
                          ณ หอ้งเรียน 4 ชั้น 4 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
                          นกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ นางสุดารัตน์  เช้ือพรหม 
                          หน่วยบริหารการศึกษา สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                           โทร. 02-800-2380 ต่อ 405   e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
                     4.2 มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน โดยมีเง่ือนไขตอ้งสอบผา่นรายวิชา NUFN 664 และ NUFN 670  
                           โดยไดรั้บผลการประเมินไม่ตาํกวา่ B+  ในภาคการศึกษาท่ี 1/2561
               
               5. นายจิรเดช วฒันพฒิุพฤฒ และ นายปฐมพนธ์  สุวรรณมงคล  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน 
                   โดยมีเง่ือนไขภายใน 1 ปีการศึกษาตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษตามเง่ือนไขท่ีระบุในประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองมาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตวิทยาลยั 
                   หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2559
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               6. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัศุกร์ท่ี 10 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น.
                   ณ หอ้งประชุมอารี วลัยะเสวี  ชั้น 2 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน คุณสุดารัตน์  เช้ือพรหม
                   โทรศพัท ์02-80023802 ต่อ 405  e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561  ปิดวนัศุกร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 2  วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2562   ปิดวนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันโภชนาการ

                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิม่เติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพษิวทิยาและโภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัย
 สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136235  NUTS/M น.ส.  ปภาวรินท ์  แสงชยัทิพย ์ (*)  แผน ก(2) ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

ประธานหลกัสูตร  :  ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                    ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวดลนภา นวมเพช็ร์ โทร.02800 2380 ต่อ 420 e-mail : donnapa.klo@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) คือ  
                   รายวิชา NUTS 502 Principles in Biochemistry and Physiology 3 หน่วยกิต (Audit)
                   อตัราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต 
                   สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ นางสุดารัตน์ เช้ือพรหม โทร.02 800 2380 ต่อ 405 
                   e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th @mahidol.ac.th
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพษิวทิยาและโภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัย
 สถาบันโภชนาการ

                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพษิวทิยาและโภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัย
 สถาบันโภชนาการ

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
                           ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน



หนา้ 1

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนาการและการกาํหนดอาหาร(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันโภชนาการ

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136236  NUND/M น.ส.  ปัณฑารีย ์  ศิริชยั  (*)  แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ
6136237  NUND/M น.ส.  สวรินทร์   วีสเพญ็  (*)  แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ
6136238  NUND/M น.ส.  วิไลลกัษณ์   โขย้น่ึง    แผน ก(2) รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ

ประธานหลกัสูตร  :  รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                    ตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   หลกัสูตรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั
                   ติดต่อผูป้ระสาน นางสุดารัตน์ เช้ือพรหม
                   โทร. 02 800 2380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   (ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560)  
                    รายวิชา NUND 501  Principles of Nutrition Assessment  2 หน่วยกิต (Audit)  
                    อตัราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต 
                    รายวิชา NUND 502  Essential physiological biochemistry 3 หน่วยกิต (Audit)  
                    อตัราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต  
                    เรียนทุกวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. หอ้งประชุมชั้น 3 สถาบนัโภชนาการ  
                    วนัท่ีเรียนจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
                    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได ้คือ 
                    รศ. วนัทนีย ์เกรียงสินยศ  โทร. 02 8002380 ต่อ 405
               
               6.  น.ส. ปัณฑารีย ์ศิริชยั  และ น.ส. สวรินทร์ วีสเพญ็ มีเง่ือนไขจะตอ้งสอบภาษาองักฤษใหผ้า่นภายใน 1 ปีการศึกษา           
               



หนา้ 2

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนาการและการกาํหนดอาหาร(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันโภชนาการ

               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ
                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย



หนา้ 3

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโภชนาการและการกาํหนดอาหาร(หลกัสูตรนานาชาติ)
 สถาบันโภชนาการ

                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 



หนา้ 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะศิลปศาสตร์

เลขประจําตัวนักศึกษา               ช่ือ-นามสกลุ                                แผนการศึกษา          อาจารย์ทีป่รึกษา (Academic Advisor)
6136037  LAAL/M น.ส.  ชนากานต ์  แกว้ชยัวิจิตร    แผน ก(2) ผศ. วิวรรธน์ พนัธยั
6136038  LAAL/M น.ส.  จุฑามาศ   ฉ่อยตระกูล    แผน ก(2) อ. กรศิริ บุญประกอบ
6136039  LAAL/M น.ส.  วรางคณา   วิริยะพนัธ์    แผน ก(2) อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่

ประธานหลกัสูตร  :  อ. ณฏัฐพงศ ์จนัทร์อยู่

 กาํหนดการสําหรับนักศึกษาใหม่
               1. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคนตอ้งรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสาํหรับนกัศึกษาใหม่
                   ท่ี www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนัท่ี 19 - 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษา
                   มากกวา่ 1 สาขาวิชา จะเขา้ศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
               
               2.  ค่าหน่วยกิต
                   ชาํระค่าหน่วยกิต 3,000 บาท/หน่วยกิต สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               3. ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์
                   ยกเวน้ค่าวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์สาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทุกคน
               
               4. กาํหนดการปฐมนิเทศของหลกัสูตรฯ 
                   วนัพฤหสับดีท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
                   ณ หอ้ง 419 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
                   ติดต่อผูป้ระสานงาน นางสาวโสภา สีทอง
                   โทร. 02 4422576  e-mail : nuiseethong@gmail.com
               
               5. รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคตน้ 
                   ไม่ตอ้งศึกษารายวิชาใดๆ
               
               กาํหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
               ภาคการศึกษาท่ี 1  วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561
               
               เง่ือนไขสาํหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
               จะปรากฎสญัลกัษณ์ทา้ยช่ือ โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
                       (*) นกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ  MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนน 60 ข้ึนไป กบังานศูนยภ์าษา 
                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  หรือมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษในระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี
                            - IELTS             ท่ีระดบั 5 คะแนน ข้ึนไป หรือ 
                            - TOEFL ITP     ท่ีระดบัคะแนน 480 ข้ึนไป หรือ



หนา้ 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะศิลปศาสตร์

                            - TOEFL iBT     ท่ีระดบัคะแนน   54  คะแนน ข้ึนไป 
               
                   สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลสอบไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบณัฑิตวิทยาลยั ใหด้าํเนินการตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั
                   มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศ-
                   นียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
                   นกัศึกษาตอ้งมีผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษก่อนสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  
               
                   (**)  มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาทดลองเรียน จะตอ้งทดสอบและยืน่ผลภาษาองักฤษมายงับณัฑิตวิทยาลยั  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี
                         1. ผูท่ี้มีคะแนนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั 
                         2. ผูท่ี้มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของการรับเขา้ศึกษา  ใหด้าํเนินการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ
                             เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลกัสูตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและตอ้งสอบใหมี้ผลผา่นทั้ง 4 รายวิชา
                             ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา ดงัน้ี
                             กลุ่มท่ี 1  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 514  Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
                                           GRID 515  Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  และ
                                           GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies  หรือ
               
                             กลุ่มท่ี 2  GRID 517  Essential English Grammar for Graduate Studies
                                           GRID 530  English Academic Writing I
                                           GRID 531  English Academic Writing II และ
                             ใหเ้ลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ต่อไปน้ี
                                           GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience  หรือ
                                           GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
               
               ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษามีผลผา่นรายวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 รายวิชาแลว้ บณัฑิตวิทยาลยัจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญั
               รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีงานศูนยภ์าษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
               
               บนัทึกสาํคญัแนบทา้ย
                         1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งชาํระค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
                              มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้ศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล จะไม่คืนเงินค่าสมคัร
                              และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน
               
                          2. ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งส่งหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาท่ีระบุวนัสาํเร็จการศึกษา   
                              (Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 (เปิดเรียนภาคการศึกษา
                              วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2561) โดยใหส้ถานศึกษาส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวมาท่ีบณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง
                              โดยจดัส่งทางไปรษณียม์าท่ี
                                 งานรับนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 



หนา้ 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลกัสูตรนานาชาติ)
 คณะศิลปศาสตร์

                                 25/25 ต. ศาลายา อ. พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170
                                 โทร.  0 2 441 4125  ต่อ 208-210
                                 โทรสาร 0 2441 9129
               
                         - สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเทียบวฒิุการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
                           หลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอไดท่ี้สาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
                           ศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.mua.go.th
                         - หากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาไม่สาํเร็จการศึกษา คุณวฒิุท่ีนาํมาใชใ้น
                           การข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. หรือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดม
                           ศึกษาหรือไม่ดาํเนินการส่งเอกสารตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด จะถือวา่ขาดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาระดบั
                           บณัฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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