หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136052 SIIM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นาตยา รวมทรัพย์

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ศ. สุ นีย ์ กอรปศรี เศรษฐ์

ศ. สุ นีย ์ กอรปศรี เศรษฐ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสมฤทัย ชัยประสิ ทธิกลุ
โทร. 02 4196635 , 089 2269899 e-mail : somruthai2509@gmail.com
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
- รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
- รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
เริ่ มเรี ยน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136053 SIIM/M
6136054 SIIM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย รวิภาศ สายสุ วรรณ (*)
น.ส. ศุภลักษณ์ พันธ์วงค์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ศ. สุ นีย ์ กอรปศรี เศรษฐ์
ศ. สุ นีย ์ กอรปศรี เศรษฐ์

ศ. สุ นีย ์ กอรปศรี เศรษฐ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสมฤทัย ชัยประสิ ทธิกลุ
โทร. 02 4196635 , 089 2269899 e-mail : somruthai2509@gmail.com
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
- รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
- รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
เริ่ มเรี ยนวันที่ 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136264
6136265
6136266
6136267
6136268
6136269
6136270
6136271
6136272

ชื่ อ-นามสกุล

SIAN/M
SIAN/M
SIAN/M
SIAN/M
SIAN/M
SIAN/M
SIAN/M
SIAN/M
SIAN/M

น.ส. อัมริ นทร์ จันสี (**)
น.ส. สลิลทิพย์ ชํานาญเหนาะ (**)
น.ส. สุ จิตรา พรหมแดน (*)
นาย กมลวัฒน์ เนตร์บุตร์ (*)
นาย รุ่ งเกียรติ สุ่ มมาตย์ (*)
น.ส. จิณห์จุฑา ส้มเกิด (*)
นาย สุ รชัย สระแก้ว (**)
น.ส. เสาวลักษณ์ แก้วมี (**)
น.ส. ธนนันท์ เก่งปรี ชา (**)

ประธานหลักสู ตร :

ผศ. ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง
ผศ. ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง
ผศ. ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง
ผศ. ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง
ผศ. ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง
ผศ. ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง
ผศ. ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง
ผศ. ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง
ผศ. ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา SIAN 502 Fundamental Anatomy 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.ภัสรา ลานเหลือ/รศ.ดร.ศิรินุช ศรี เจริ ญเวช
โทร. 02-4195165

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136082
6136083
6136084
6136085
6136086
6136087

SICP/M
SICP/M
SICP/M
SICP/M
SICP/M
SICP/M

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

รักษิณา พรมทองบุญ (*)
นาถวีณา ดํารงพิพฒั น์สกุล
วรรณพร บุญมาก
ชนม์ธนิสา วิวฒั น์วรายศ
พรไพลิน ว่องธนาการ
ศรี ธิดา บัวเลิศ

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. สุ ดสบาย จุลกทัพพะ
รศ. สุ ดสบาย จุลกทัพพะ
รศ. สุ ดสบาย จุลกทัพพะ
รศ. สุ ชีรา ภัทรายุตวรรตน์
รศ. สุ ชีรา ภัทรายุตวรรตน์
รศ. สุ ชีรา ภัทรายุตวรรตน์

รศ. สุ ดสบาย จุลกทัพพะ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ สมพร บุษรากิจ (828) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 โรงพยาบาลศิริราช
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวสุ ภทั รา ชื่นเบิกบาน หรื อ นางสาวเสาวนี หมีน้ าํ เงิน
โทรศัพท์ 02-4194296
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136422 SIPM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. กชรัตน์ ชีวพฤกษ์

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. อดิศกั ดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

รศ. อดิศกั ดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
เริ่ มเรี ยน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิม่ เติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136423 SIPM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สุ นิสา ประสพพร (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. อดิศกั ดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

รศ. อดิศกั ดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
เริ่ มเรี ยน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจําลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136182 SIMT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. กัญชลิกา จุลทองภิพฒั น์ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. พุฒินนั ท์ แพทย์พิทกั ษ์

ผศ. พุฒินนั ท์ แพทย์พิทกั ษ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.วาสนา แจ่มเที่ยงตก และน.ส.ณภาส์ณฐั แก้วอุดม
โทร. 02-4198987 e-mail : sietmu@hotmail.com
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
5.1 รายวิชา SIMT 501 Prototype Model Making 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
เรี ยนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
เริ่ มเรี ยนวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องเรี ยนนักศึกษาปริ ญญาโท ชั้น 15 อาคารศรี สวริ นทิรา
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ผดุงศักดิ์ ศิลากรณ์ โทร. 02-4198349
5.2 รายวิชา SIMT 502 Basic Electrical and Mechanical Engineering 3 หน่วยกิต (Audit)
ค่าลงทะเบียนเรี ยนหน่วยกิตละ 1,800 บาท
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจําลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เรี ยนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
เริ่ มเรี ยนวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องเรี ยนนักศึกษาปริ ญญาโท ชั้น 15 อาคารศรี สวริ นทิรา
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รศ.ดร.ภูมินท์ กิระวานิช โทร. 02-8892138 ต่อ 6500 e-mail : phumin.kir@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจําลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136105 SIHE/M
6136106 SIHE/M
6136107 SIHE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อรณิ ชา เตชวิริยะ
นาย ชยานนท์ ทรงสมบูรณ์ (**)
น.ส. สุ นิสา เพชรศิริ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ตรี ภพ เลิศบรรณพงษ์
ผศ. สุ ประพัฒน์ สนใจพาณิ ชย์
ผศ. วรวรรณ วาณิ ชย์เจริ ญชัย

รศ. เชิดศักดิ์ ไอรมณี รัตน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136117 SIBS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นริ ศรา แก้วบุญเลิศ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ศ. เพทาย เย็นจิตโสมนัส

ศ. เพทาย เย็นจิตโสมนัส

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ หน่วยอณูเวชศาสตร์ ศูนย์วิจยั การแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาววันวิสาข์ กลิ่นศรี สุข
โทร. 02-4192757 e-mail : sibiomedsci@mahidol.ac.edu
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
เริ่ มเรี ยน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136189 SCAN/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย บุตรโต นามบุญเรื อง (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช

รศ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รศ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช โทร. 02 2015409 e-mail : permphan.dha@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136164 SCMI/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. เชิญขวัญ เค้าฝาย (***)

แผนการศึกษา
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ผดุงศรี ดับส์

ผศ. ผดุงศรี ดับส์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์

หน้ า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136169 SCPA/D
6136170 SCPA/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อัจฉญา หัสเมตโต
นาย ปวีณ คันศร (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. วรรณี ย ์ จิรอังกูรสกุล
ผศ. ประสิ ทธิ์ สุ วรรณเลิศ

รศ. วรรณี ย ์ จิรอังกูรสกุล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต คือ น.ส.อัจฉญา หัสเมตโต
- ชําระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท / หน่วยกิต คือ นายปวีณ คันสร
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 29,900 บาท คือ นายปวีณ คันสร
- ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ คือ น.ส.อัจฉญา หัสเมตโต
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันพุธที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง Pr101 ตึกพรี คลินิก คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวอธิศรี สิ ทธิปัญญา
โทร.02-201-5550 e-mail : athisri.sit@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์

- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136165 SCPA/M
6136166 SCPA/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย สุ กิจ มีสมบัติ (*)
น.ส. แฟนนี่ แซ่หว้ง

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. พรทิพย์ ชัยชมภู
อ. พรทิพย์ ชัยชมภู

อ. พรทิพย์ ชัยชมภู

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันพุธที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง Pr 101 อาคาร Pr คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวอธิศรี สิ ทธิปัญญา
โทร. 02-2015550 e-mail : athisri.sit@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136171 SCPM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย คณิ ศวร์ ไพบูลย์ (**)

แผนการศึกษา
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส

รศ. นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136172 SCPM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย พีรกานต์ วิสิทธิ์วงษ์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ณัฐวุธ สิ บหมู่

รศ. ณัฐวุธ สิ บหมู่

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รศ.ดร.นพ. ณัฐวุธ สิ บหมู่ โทร. 02 2015509 e-mail : nathawut.sib@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136180 SCEP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย พงศ์ปณต วงศ์วีรกูล (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. รัชกฤต ศรี เกื้อ

ผศ. รัชกฤต ศรี เกื้อ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าลงทะเบียนรายวิชาบังคับ ในปี การศึกษา 2561 ในอัตรา 7,800 บาท/หน่วยกิต
ชําระค่าลงทะเบียนรายวิชาเลือก ในปี การศึกษา 2561 ในอัตรา 1,800 บาท/หน่วยกิต
ชําระค่าลงทะเบียนรายวิชา SCPS ในปี การศึกษา 2562 ในอัตรา 9,000 บาท/หน่วยกิต
ชําระค่าลงทะเบียนรายวิชาอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ SCPS) ในปี การศึกษา 2562 ในอัตรา 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ในอัตรา 29,300 บาท
ชําระในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ในอัตรา 120,700 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136179 SCPO/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ศศิมาภรณ์ ตรี เพ็ชร์ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. สมบัติ ธนะวันต์

รศ. สมบัติ ธนะวันต์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136221
6136222
6136223
6136224
6136225

ชื่ อ-นามสกุล

SCPO/M
SCPO/M
SCPO/M
SCPO/M
SCPO/M

น.ส. ญาณัฐนิช ชินตาปัญญากุล (**)
น.ส. ธมลวรรณ กาศสี มูล (*)
นาย จิรพัฒน์ ชูฉตั ร์ (**)
นาย ระพีพฒั น์ ไทรงาม (*)
น.ส. นิดาร์ ตรี สุขเกษม

ประธานหลักสู ตร :

รศ. สมบัติ ธนะวันต์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. สมบัติ ธนะวันต์
รศ. สมบัติ ธนะวันต์
รศ. สมบัติ ธนะวันต์
รศ. สมบัติ ธนะวันต์
รศ. สมบัติ ธนะวันต์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิต 9,000 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส. ธมลวรรณ กาศสี มูล นายรพีพฒั น์ ไทรงาม
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส. ญาญัฐนิช ชินตาปัญญากุล นายจิรพัฒน์ ชูฉตั ร์
น.ส. นิดาร์ ตรี สุขเกษม
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท คือ น.ส. ธมลวรรณ กาศสี มูล นายรพีพฒั น์ ไทรงาม
- ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ คือ น.ส. ญาญัฐนิช ชินตาปั ญญากุล นายจิรพัฒน์ ชูฉตั ร์ น.ส. นิดาร์ ตรี สุขเกษม
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136415 SCPS/M
6136416 SCPS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อนงค์ณฐั วงษ์ปาน
นาย อํานวยโชค ธงสอาด (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
รศ. อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ

รศ. อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
-ชําระค่าหน่วยกิตเต็มจํานวน เฉพาะรายวิชาที่ข้ ึนต้นด้วยรหัส SCPS และเป็ นรายวิชาบังคับ
-ชําระค่าหน่วยกิตอัตราลดหย่อนในอัตรา 3,200 บาท / หน่วยกิต เฉพาะรายวิชาเลือก และวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่รหัส SCPS
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
1. ครั้งที่ 1 ในภาคการเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 44,000 บาท
2. ครั้งที่ 2 ในภาคการเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 106,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136035 SCTX/M
6136036 SCTX/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. มาริ สา ดวงแก้ว (**)
น.ส. นริ นรัตน์ มามาก (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ศ. ศกรณ์ มงคลสุ ข
ศ. ศกรณ์ มงคลสุ ข

ศ. ศกรณ์ มงคลสุ ข

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136113
6136114
6136115
6136116

SCCH/D
SCCH/D
SCCH/D
SCCH/D

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

ภวันตรี พรมสุ วรรณ์
ไอลดา จันทศิลป์ (***)
อภิญญา ศักดิ์อนุพงศ์กุล (**)
ณัชชา เต็มนุช (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์

ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136132
6136133
6136134
6136135
6136136
6136137
6136138
6136139

SCCH/M
SCCH/M
SCCH/M
SCCH/M
SCCH/M
SCCH/M
SCCH/M
SCCH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ธนธรณ์ บุญคลัง (**)
น.ส. เจนจิรา เพิคขุนทศ (*)
น.ส. ชนากานต์ แสงสุ่ ม (**)
น.ส. ชนิกานต์ ศรี ประทุมวงศ์ (**)
น.ส. พรชนก พันธ์นอ้ ย (**)
น.ส. กิ่งกาญจน์ ไชยสวาสดิ์ (*)
น.ส. ณัฐธยาน์ ศรี รัตนประสิ ทธิ์ (*)
นาย ปณิ ธาน ถาเขียว

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุ รัตน์
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์

ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136063 SCBO/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย รวิชย์ หลงสวาสดิ์

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. อัญชีรา วิบูลย์จนั ทร์

ผศ. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท / หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136161 RACE/D
6136162 RACE/D
6136163 RACE/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นริ ศา รื่ นเริ งบุญ
น.ส. ภัศรา จงขจรพงษ์
ภ.ญ. กมลภัทร ไชยกิตติโสภณ

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. อติพร อิงค์สาธิต
รศ. อติพร อิงค์สาธิต
รศ. อติพร อิงค์สาธิต

รศ. อัมริ นทร์ ทักขิญเสถียร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 6 สิ งหาคม 2561 เวลา 12.00 - 15.00 น.
ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมด้านการแพทย์โรงเรี ยนพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวภาณี วร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
โทร. 02-2010832 e-mail : paneevon.pal@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 6 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ปริวรรต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136393 RATM/D
6136394 RATM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ฐิยาภา วีรยาชาญกุล (**)
พ.ญ. เมาฬี ภูวพัฒนะพันธุ์

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ชลภัทร สุ ขเกษม
อ. ณฐินี จินาวัฒน์

ศ. ดวงฤดี วัฒนศิริชยั กุล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิต 9,000 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส. ฐิยาภา วีรยาชาญกุล
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส. เมาฬี ภูวพัฒนะพันธุ์
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 289,800 บาท คือ น.ส. ฐิยาภา วีรยาชาญกุล
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท คือ น.ส. เมาฬี ภูวพัฒนะพันธุ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
อาจาย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ โทร.02-201-0116 e-mail : ratransmed@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ปริวรรต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ปริวรรต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136323 RANS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อภิญญา แพงศรี ภิรมย์ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. สิ ริรัตน์ ลีลาจรัส

ผศ. สิ ริรัตน์ ลีลาจรัส

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้

หน้า 2

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หน้า 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136190 RAMD/M
6136191 RAMD/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ชนิกานต์ พัชรพจนารถ (**)
น.ส. ทิพย์ประไพ มหาศักดิ์ศิริ

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ
ผศ. กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ

รศ. ภฤศ หาญอุตสาหะ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ข้อมูลการดูแลสุ ขภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136167 RADS/D
6136168 RADS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ดิษฐพล มัน่ ธรรม (**)
นาย วันชนะ พลทองมาก

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. อรลักษณ์ พัฒนาประทีป
อ. อรลักษณ์ พัฒนาประทีป

อ. อรลักษณ์ พัฒนาประทีป

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันจันทร์ที่ 6 สิ งหาคม 2561 เวลา 12.00-15.00 น.
ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมด้านการแพทย์และโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี
ติดต่อประสานงาน นางสาวสุ ภาศิริ ศรี เวียง
โทร. 02-2012684 e-mail : sudasiri.sri@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 6 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ข้อมูลการดูแลสุ ขภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ข้อมูลการดูแลสุ ขภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136102 PHBS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พรนภัส บุญก่อสร้าง (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร

ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้อง 3207 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวปุณณภา ระวานนท์ โทร. 02 354 8530 e-mail : punnapar.raw@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา PHBS 554 Introduction to Mathematical Statistics 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนตั้งแต่วนั ที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร โทร.02 3548530 e-mail : Jutatip.sil@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136103 PHBS/M
6136104 PHBS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ลาวัณย์ สันติชินกุล (*)
น.ส. ปราณี ลิ้มกุล (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร
ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร

ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้อง 3207 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาว ปุณณภา ระวานนท์
โทรศัพท์ 02 354 8530 e-mail : punnapar.raw@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา PHBS 554 Introduction to Mathematical Statistics 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนตั้งแต่วนั ที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร โทร.02 3548530 e-mail : Jutatip.sil@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136216 PHOH/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย อนุสรณ์ เป๋ าสู งเนิน (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ศ. พรพิมล กองทิพย์

ศ. พรพิมล กองทิพย์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136192 PHOH/M
6136193 PHOH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาง จันทิมา สาขามุละ (*)
น.ส. นริ นรัตน์ มามาก (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ
ผศ. อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ

ผศ. อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00น.
ณ ห้อง 2702 ชั้น 7 อาคาร 2 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวพนิตนาฏ จักรเพชร
โทร. 02 6444070 ต่อ 102
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์

สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิม่ เติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136217
6136218
6136219
6136220

PHOH/M
PHOH/M
PHOH/M
PHOH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ลักษิกา สัตยวาที (*)
นาย ปัทวีร์ สุ ทศั น์ (**)
นาย ชนทัต ชมศรี (**)
น.ส. ดารานาถ ทีลิ้นฟ้า (**)

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข
แผน ข
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ
ผศ. อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ
ผศ. อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ
ผศ. อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ

ผศ. อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 2702 ชั้น 7 อาคาร 2 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวพนิตนาฎ จักรเพชร โทร. 02 6444070 ต่อ 102
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 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)
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136273
6136274
6136275
6136276
6136277
6136278
6136279
6136280
6136281

PHCN/M
PHCN/M
PHCN/M
PHCN/M
PHCN/M
PHCN/M
PHCN/M
PHCN/M
PHCN/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. รสยา ยุวพรพาณิ ชย์ (**)
น.ส. พันธ์ทิพย์ กุลอัก (*)
น.ส. บุษยา เพชรมณี (*)
นาง ธนัญชนก เฉลิมชัย (**)
น.ส. ชนิดาภา เปี ยเยีย (**)
น.ส. นันทิยา จักราบาท (**)
นาง จุฑามาศ ติลภัทร (**)
น.ส. นันทิดา จันต๊ะวงค์ (**)
น.ส. พรนภา พงศ์วริ นทร์ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ปาหนัน พิชยภิญโญ
รศ. ปาหนัน พิชยภิญโญ
รศ. ปาหนัน พิชยภิญโญ
รศ. ปาหนัน พิชยภิญโญ
รศ. ปาหนัน พิชยภิญโญ
รศ. ปาหนัน พิชยภิญโญ
รศ. ปาหนัน พิชยภิญโญ
รศ. ปาหนัน พิชยภิญโญ
รศ. ปาหนัน พิชยภิญโญ

รศ. ปาหนัน พิชยภิญโญ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น.
ณ ห้อง 3407 อาคาร 3 ชั้น 4 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุ ข
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสุ ภาพร ยุญชานนท์
โทร. 02-3548542 e-mail :supaporn.yun@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

ชื่ อ-นามสกุล

PHCN/M
PHCN/M
PHCN/M
PHCN/M
PHCN/M

น.ส. ดลพร ตันทนงศักดิ์กุล (**)
นาง นํ้าทิพย์ สิ ทธิวรรณธนะ (**)
นาย ชัยณรงค์ นาคเทศ (**)
น.ส. ปริ ญญาภรณ์ ธนะบุญปวง (*)
น.ส. ชนิตา สุ ขรี (**)

ประธานหลักสู ตร :

ผศ. นฤมล เอื้อมณี กลู

6136108
6136109
6136110
6136111
6136112

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. นฤมล เอื้อมณี กูล
ผศ. นฤมล เอื้อมณี กูล
ผศ. นฤมล เอื้อมณี กูล
ผศ. นฤมล เอื้อมณี กูล
ผศ. นฤมล เอื้อมณี กูล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น.
ณ ห้อง 3407 อาคาร 3 ชั้น 4 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุ ข
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณสุ ภาพร ยุญชานนท์
โทร. 02-3548543 e-mail : tangoon3@hotmail.com
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา

หน้า 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุ ข
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136126
6136127
6136128
6136129
6136130
6136131

PHIE/M
PHIE/M
PHIE/M
PHIE/M
PHIE/M
PHIE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

ร.อ.หญิง อรัญญา หมัน่ ธรรม (*)
น.ส. จริ ยา ศรี พนมพงษ์ (**)
น.ส. ฤทัยลักษณ์ ชลวิริยะกุล (**)
น.ส. จิรัชญา ต้อยติ่ง
น.ส. วนิดา ดิษวิเศษ (**)
น.ส. โชติมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กาํ จร
อ. เรื อเอกกิติพงษ์ หาญเจริ ญ
อ. ชนม์ชนก ถีถะแก้ว
ผศ. เฟื่ องฟ้า อุตรารัชต์กิจ
ผศ. ทวี สายวิชยั
อ. สุ วรรณา เชาวน์รัตนกวี

รศ. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กาํ จร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางเปรมประภา นุตโรจน์
โทรศัพท์ 02-3548541 e-mail : headphep@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา PHIE 500 INFECTIOUS DISEASES AND DETERMINANTS OF PUBLIC HEALTH 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.สุ คนธา ศิริ/ผศ.ดร.พรพรรณ ดีระพัฒน์/อ.ดร.สุ วรรณา เชาวน์รัตนที
โทร.02 3548541 e-mail : headphep@mahidol.ac.th

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุ ข
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุ ข
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136145
6136146
6136147
6136148
6136149
6136150

PHPH/M
PHPH/M
PHPH/M
PHPH/M
PHPH/M
PHPH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ประวีร์กร นิธิประภาวัฒน์ (*)
น.ส. ณปภา ประยูรวงษ์ (*)
น.ส. มาลิณี เอี่ยมคง (*)
น.ส. ปรัชญา ประจง (**)
น.ส. พจนา จิตร์จาํ นงค์ (**)
นาย ณัฐพงศ์ ศรี สุขโข (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. มณี รัตน์ ธีระวิวฒั น์
รศ. มณี รัตน์ ธีระวิวฒั น์
รศ. มณี รัตน์ ธีระวิวฒั น์
ผศ. ภรณี วัฒนสมบูรณ์
ผศ. ภรณี วัฒนสมบูรณ์
ผศ. ภรณี วัฒนสมบูรณ์

รศ. มณี รัตน์ ธีระวิวฒั น์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา PHHE 640 Social and Behavioral Sciences for Health Education and Health Promotion 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช โทร. 02-3548543 ต่อ 3704 e-mail : mondha.kea@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์

2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136061 PHEH/M
6136062 PHEH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย คณุตม์ ทองพันชัง่
น.ส. ชนิสา เฮงรวมญาติ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ธนาศรี สี หะบุตร
อ. ธวัช เพชรไทย

อ. ชัชวาล สิ งหกันต์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. นางสาวชนิสา เฮงรวมญาติ ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา PHEH 671 Principles of Environmental Health 3 หน่วยกิต (Credit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อาจารย์ ดร.ชัชวาล สิ งหกันต์ โทร.02 3548525 e-mail : chatchawal.sin@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136059 PHEH/M
6136060 PHEH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ฉันทิศา ขาวผ่อง (**)
น.ส. กาญจนา ยุพิน (**)

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ชัชวาล สิ งหกันต์
อ. วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล

อ. ชัชวาล สิ งหกันต์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
วิชา PHEH 671 Principles of Environmental Health 3 หน่วยกิต (Credit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อาจารย์ ดร.ชัชวาล สิ งหกันต์ โทร.02 3548525 e-mail : chatchawal.sin@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136258
6136259
6136260
6136261

PHMP/M
PHMP/M
PHMP/M
PHMP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.พ. ทรรศนะ ธรรมรส
น.ส. จิรภา มาศิริ (**)
นาย วรยศ ดาราสว่าง
น.ส. ภัทรกร ถาวรกสิ วฒั นกุล (*)

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข
แผน ข
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. วิริณธิ์ กิตติพิชยั
รศ. จีรนันท์ แกล้วกล้า
รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล
ผศ. ทวี สายวิชยั

รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น.
ณ ห้อง 7517 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวกฤติญา โฉมงาม
โทร.085-900-4820 e-mail : kinihy2007@gmail.com
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560)
- รายวิชา PHID 501 Current Health Situation and Trend 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน ตั้งแต่วนั ที่ 7 - 18 พฤษภาคม 2561 เรี ยนทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่เรี ยน ห้อง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
อาจาย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.ทวี สายวิชยั โทร.086-6443247 e-mail : tawee.sai@mahidol.ac.th
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สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
- รายวิชา PHBS 500 Introduction to Statistical Analysis 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน ตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรี ยนทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่เรี ยน ห้อง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
อาจาย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร โทร.089-490-8554 e-mail : natkamol.cha@mahidol.ac.th
- รายวิชา PHCH604 General Public Health 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน ตั้งแต่วนั ที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรี ยนทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่เรี ยน ห้อง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
อาจาย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ทัศนีย ์ ศิลาวรรณ e-mail : tsilawan@gmail.com
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
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สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136251
6136252
6136253
6136254
6136255
6136256
6136257

PHMP/M
PHMP/M
PHMP/M
PHMP/M
PHMP/M
PHMP/M
PHMP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ศศิธร เกตุเตี้ย (*)
นาย สันติสุข พรหมเดช (*)
นาย ทินกร ทิพย์สูตร์ (**)
นาย ปัทฐกานต์ ริ นทะวงศ์ (*)
น.ส. ปวีณา วามะลุน (*)
น.ส. ภริ ตพร ยังสวัสดิ์ (**)
นาย ปางพุฒิพงษ์ เหมมณี (**)

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข
แผน ข
แผน ข
แผน ข
แผน ข
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. วิริณธิ์ กิตติพิชยั
ผศ. วิริณธิ์ กิตติพิชยั
ผศ. วิริณธิ์ กิตติพิชยั
ผศ. วิริณธิ์ กิตติพิชยั
ผศ. วิริณธิ์ กิตติพิชยั
ผศ. วิริณธิ์ กิตติพิชยั
ผศ. วิริณธิ์ กิตติพิชยั

รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น.
ณ ห้อง 7517 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวกฤติญา โฉมงาม
โทร. 085-900-4820 e-mail : kinihy2007@gmail.com
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
5.1 รายวิชา PHID 501 Current Health Situation and Trend 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.ทวี สายวิชยั โทร. 086 - 6443247 e-mail : tawee.sai@mahidol.ac.th

หน้า 2

สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์

5.2 รายวิชา PHBS 500 Introduction to Statistical Analysis 3 หน่วยกิต (Audit)
ชําระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/หน่วยกิต
เรี ยนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ มเรี ยนวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 7517 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร โทร. 089 - 4908554 e-mail : natkamol.cha@mahidol.ac.th
5.3 รายวิชา PHCH 604 General Public Health 3 หน่วยกิต (Audit)
ชําระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/หน่วยกิต
เรี ยนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ มเรี ยนวันเสาร์ที่ 4 สิ งหาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 7517 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ทัศนีย ์ ศิลาวรรณ e-mail : tsilawan@gmail.com
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 เปิ ดวันที่ 8 กันยายน 2561 ปิ ดวันที่ 12 มกราคม 2562
ภาคการศึกษาที่ 2 เปิ ดวันที่ 26 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 8 สิ งหาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า 3

สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ

หน้า 4

สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกการพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136194 PHPH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พิมพกานต์ ยอดสวัสดิ์ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. อังสนา บุญธรรม

รศ. สุ ธรรม นันทมงคลชัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกการพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์

(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกการพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136421 PHPH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาง ภิญญาพัชญ์ สร้อยสน (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ศุภชัย ปิ ติกุลตัง

รศ. สุ ธรรม นันทมงคลชัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวสุ จิตรา ผาติบณ
ั ฑิต
โทร. 02 3548536 e-mail : suchitta.pha@mahidol.ac.th
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136118
6136119
6136120
6136121

ชื่ อ-นามสกุล

PHNS/D
PHNS/D
PHNS/D
PHNS/D

น.ส. ชนิสรา แสนยบุตร (***)
น.ส. สายสุ นีย ์ ดีประดิษฐ์ (***)
น.ส. วรรณวิไล อุตรวิเชียร (***)
ร.ท.หญิง วรลักษณ์ จงเลิศมนตรี (***)

ประธานหลักสู ตร :

รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา
รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา
รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา
รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น.
ณ ห้อง 3407 อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณสุ ภาพร ยุญชานนท์ โทร. 02-3548542 e-mail : tangoon3@hotmail.com
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิม่ เติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ท่ีสาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้ านสิ่ งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136020 ENAS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. วันวิสาข์ กัสนุกา (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. กันต์ ปานประยูร

อ. กันต์ ปานประยูร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
วิชา ENAS 700 Basic of Natural Resources for Environmental Security 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 5,400 บาท / หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.ปรี ยาพร เกิดฤทธิ์ โทร.02 4415000 ต่อ 1224 e-mail : preeyaporn.koe@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้ านสิ่ งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิม่ เติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้ านสิ่ งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ่ งแวดล้ อมทีย่ งั่ ยืน
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136124 ENLE/M
6136125 ENLE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. มัลลิกา หัตถกิจ
น.ส. ปณิ ตา เมฆฉาย

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. มณฑิรา ยุติธรรม
อ. มณฑิรา ยุติธรรม

อ. มณฑิรา ยุติธรรม

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม โทร. 02-4415000 ต่อ 3348 e-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ่ งแวดล้ อมทีย่ งั่ ยืน
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ่ งแวดล้ อมทีย่ งั่ ยืน
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136417
6136418
6136419
6136420

SHPE/D
SHPE/D
SHPE/D
SHPE/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย วิสิฐ์ กุลกิติรังษี (***)
น.ส. บัณฑิตา ไคร้โท้ง (**)
น.ส. พิรุณพร จงไพศาล (***)
น.ส. วริ นทร ทองช่วย (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136089 SHEM/M
6136090 SHEM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ดานา โมหะหมัดรักษาผล (*)
น.ส. กมลชนก งามมาก (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. อริ ศรา เล็กสรรเสริ ญ
ผศ. อริ ศรา เล็กสรรเสริ ญ

ผศ. อริ ศรา เล็กสรรเสริ ญ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 6,000 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 20 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หน้า 2

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136088 SHSM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ธนวัฒน์ ชมดี (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. สมทบ ฐิตะฐาน

อ. สมทบ ฐิตะฐาน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศ-

หน้า 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
นียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136058 SHSS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปัณณธร อินทรคุปต์ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ชนันนา รอดสุ ทธิ

ผศ. เสรี วรพงษ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน ภานุการณ์ สนใจ
โทร.02-8002840-60 ต่อ 1263 e-mail : panukarn.son@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หน้า 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136050 SHSS/M
6136051 SHSS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นันทวรรณ แก่นแก้ว (**)
นาย จิรัฏฐ์ จันต๊ะคาด (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. คนางค์ คันธมธุรพจน์
อ. สุ ภาภรณ์ สงค์ประชา

อ. คนางค์ คันธมธุรพจน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน ภานุการณ์ สนใจ
โทร.02-8002840-60 ต่อ 1263 e-mail : panukarn.son@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป

หน้า 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิม่ เติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

หน้า 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136293 SHMS/D
6136294 SHMS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาง สุ ภาวดี เลิศสําราญ (***)
น.ส. อัมมันดา ไชยกาญจน์

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. โธมัส กวาดามูซ
ผศ. โธมัส กวาดามูซ

ศ. พิมพวัลย์ บุญมงคล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวธิดาพร บุญเม่น
โทร. 02-8002840 ต่อ 1277 e-mail : tidaporn.bon@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136173 SHMS/M
6136174 SHMS/M
6136175 SHMS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. รติมา องอาจอิทธิชยั
นาย มนัสศักดิ์ ฉายชูวงษ์ (**)
น.ส. ปาริ ฉตั ร วิจารณ์พล (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. โธมัส กวาดามูซ
ผศ. โธมัส กวาดามูซ
ผศ. โธมัส กวาดามูซ

ศ. พิมพวัลย์ บุญมงคล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวธิดาพร บุญเม่น
โทร. 02 8002840 - 60 ต่อ 1277 e-mail : tidaporn.bon@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136424 SHMS/M
6136425 SHMS/M
6136426 SHMS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.พ. อภิพฒั น์ วิริยะ
น.ส. มารี อา อาซาดเดกาน
น.ส. ประภัสสร อ่อนแช่ม

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ดรุ ณี ภู่ขาว
อ. ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร
ผศ. โธมัส กวาดามูซ

อ. ดรุ ณี ภู่ขาว

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูส้ านงาน นางรุ่ งอรุ ณ สิ งคลีประภา
โทร. 02-8002841 ต่อ 1266 e-mail : rungarun.sin@mahidol.ac.th
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศ-
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
นียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์ การ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136302 SHEO/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย กมลชัย ยะลาน (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. บุญวดี มนตรี กุล ณ อยุธยา

อ. บุญวดี มนตรี กลุ ณ อยุธยา

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์ การ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th

หน้า 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์ การ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136299 SHPP/M
6136300 SHPP/M
6136301 SHPP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.อ. วาริ ชภูมิ พิพฒั พลกาย (*)
น.ส. กาญจนาพร ผลทําโชค (*)
น.ส. สุ ประวีก์ สิ ริภาวนาวิสิฐ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. สมศักดิ์ อมรสิ ริพงศ์
รศ. สมบูรณ์ ศิริสรรหิ รัญ
รศ. กมลพร สอนศรี

ผศ. สมศักดิ์ อมรสิ ริพงศ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางนํ้าอ้อย คําชื่น
โทร. 081 8181158 e-mail : namooyk8@gmail.com
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136303
6136304
6136305
6136306
6136307
6136308

ชื่ อ-นามสกุล

SHPP/M
SHPP/M
SHPP/M
SHPP/M
SHPP/M
SHPP/M

นาย กฤษฎา สุ ขเจริ ญ (**)
น.ส. ธันยาพร หวังชอบ (**)
นาย สุ ธีรวัชร์ เจริ ญวงศ์ (**)
นาย ธนวัฒน์ พจนะ (**)
น.ส. ธิติกาญจน์ พงษ์ธีรภัสร์ (**)
น.ส. ชนกนันท์ ธรรมา (**)

ประธานหลักสู ตร :

รศ. กมลพร สอนศรี

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. กมลพร สอนศรี
รศ. สมบูรณ์ ศิริสรรหิ รัญ
รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
รศ. ศิริพร แย้มนิล
รศ. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
ผศ. สมศักดิ์ อมรสิ ริพงศ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางนํ้าอ้อย คําชื่น
โทร. 081 8181158 e-mail : namooyk8@gmail.com
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136347 SHPP/D
6136348 SHPP/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ (***)
นาย ธนะชัย สามล (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ศิริพร แย้มนิล
รศ. ศิริพร แย้มนิล

รศ. ศิริพร แย้มนิล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณพรพิมล อุปะสัมปะกิจ
โทร. 085-1362101 e-mail : pronpimon.chi@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม

หน้า 3

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136341
6136342
6136343
6136344
6136345
6136346

SHPP/D
SHPP/D
SHPP/D
SHPP/D
SHPP/D
SHPP/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.พ. นิธิรัตน์ บุญตานนท์ (***)
นาย กิตติพงษ์ เพียรพิทกั ษ์ (***)
น.ส. สุ รียพ์ ร สลับสี (***)
นาย จักรกฤษณ์ รักขิโต (***)
นาย ณัฐวุฒิ ชีวพิทกั ษ์ผล (**)
นาย ประสิ ทธิ์ โสมนัส (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย

รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณพรพิมล อุปะสัมปะกิจ
โทร. 085-1362101 e-mail : pronpimon.chi@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้

หน้า 2

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หน้า 3

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136176 SHIM/M
6136177 SHIM/M
6136178 SHIM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย อภิศกั ดิ์ พุดซ้าย (*)
น.ส. อัญชลี อํ่าประสิ ทธิ์ (**)
น.ส. วรรณวิภา ทีนอ้ ย (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ฐิตารี ย ์ ศิริศรี ษรชัย
อ. อุดมสิ ทธิ์ จีรสิ ทธิ์กุล
ผศ. สุ กญั ญา จงถาวรสถิตย์

อ. ฐิตารี ย ์ ศิริศรี ษรชัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวชลธิชา ดิษฐเกษร
โทร.081-6202055 e-mail : chonthicaha.dit@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ

หน้า 2

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ ชีวภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกจุลชีววิทยา คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136250 PYBS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. รติพร ย่วนเต็ง (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง

รศ. มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท / หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. กําหนดการปฐมนิเทศของคณะเภสัชศาสตร์
วันศุกร์ที่ 10 สิ งหาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน รศ.ดร.มัลลิกา ชมนาวัง
โทร.02-6448692 e-mail : mullika.tra@mahidol.edu
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ ชีวภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกจุลชีววิทยา คณะเภสั ชศาสตร์
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ ชีวภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกจุลชีววิทยา คณะเภสั ชศาสตร์
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136339 PYSP/D
6136340 PYSP/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

พ.ญ. กฤติกา โคตรทอง (**)
พ.ต.หญิง ภัทราวดี จินตนา (***)

แผนการศึกษา
แบบ 1
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. อาทร ริ้ วไพบูลย์
รศ. อาทร ริ้ วไพบูลย์

รศ. อาทร ริ้ วไพบูลย์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิต 9,000 บาท / หน่วยกิต คือ พ.ต.หญิงภัทราวดี จินตนา
- ชําระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท / หน่วยกิต คือ พ.ญ.กฤติกา โคตรทอง
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท คือ พ.ต.หญิงภัทราวดี จินตนา
- หลักสุ ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง คือ พ.ญ.กฤติกา โคตรทอง
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136331
6136332
6136333
6136334
6136335
6136336
6136337
6136338

NSPN/M
NSPN/M
NSPN/M
NSPN/M
NSPN/M
NSPN/M
NSPN/M
NSPN/M

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

กุลนรา มณี คนั ธ์วงษ์ (*)
ณิ ชกมล น้อยจีน (*)
ปนัดดา บุบผามาโล (*)
อุไรวรรณ แก้วตาทิพย์ (*)
แคทธียา เป็ นเอก (*)
จิราภรณ์ รัตนวงศ์ (*)
สุ พรรษา ขวัญสมคิด (*)
กาญจนาภรณ์ ทีฆะภรณ์ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม

ผศ. พรรณรัตน์ แสงเพิม่

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจ้งข้อมูลรวมถึงกําหนดการต่างๆ ให้นกั ศึกษาทราบทางอีเมลที่นกั ศึกษาระบุในใบสมัคร ดังนี้
1. รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
2. หลักสู ตรมีการอบรมเตรี ยมความพร้อมเชิงวิชาการของนักศึกษาก่อนเข้าหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
โดยมีการอบรม 2 เรื่ อง (ในช่วงต้นเดือนสิ งหาคม 2561 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา)
2.1 อบรมฟื้ นฟูความรู ้สรี รวิทยา จํานวน 5 วัน
2.2 อบรมโปรแกรม SPSS
จํานวน 1 วัน
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3. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ในช่วงต้นเดือนสิ งหาคม 2561 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา)
ผูป้ ระสานงาน นางสาวกาญจนา คงวารี
e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
นางสาวสุ รียร์ ัตน์ ดีส้ นั
e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
นางสาวญาณาภรณ์ ธารี เทียน e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
โทร.02 - 4415333 ต่อ 2542-3
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิม่ เติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
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GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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เลขประจําตัวนักศึกษา
6136364
6136365
6136366
6136367
6136368
6136369
6136370
6136371
6136372
6136373
6136374
6136375
6136376
6136377
6136378
6136379
6136380
6136381
6136382
6136383
6136384
6136385
6136386
6136387
6136388
6136389
6136390
6136391
6136392

NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M
NSAN/M

สํารองอันดับที่ 1

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นันตพร ทองเต็ม (*)
น.ส. จิตติมา ปัญญาสราวุธ (*)
นาย ศิวภูมิ เชาวนะพงษ์ (*)
น.ส. โยธกา เตชะปัญญา (**)
น.ส. จิรารุ รัตน์ เพาะปลูก (*)
ร.ต.หญิง กิตติยา มหาวิริโยทัย (*)
น.ส. เตือนใจ โพธิ์ประดับ (*)
น.ส. วิปรัชญา เทศทอง (*)
น.ส. ทิพย์วิมล มานะศักดิ์ศิริกุล
น.ส. มยุรี กลํ่าดี (*)
น.ส. อภิญญา ศรี ประเสริ ฐ (*)
น.ส. นวิยา เย็นใจ (*)
น.ส. สุ นิสา เกยสันเทียะ (*)
น.ส. วันวิสาข์ ศรี รุ้ง (*)
น.ส. ดารณี ธนูแก้ว (*)
นาง นฤนาท ไชยจํา (*)
น.ส. เอมวิกา มาลา (*)
น.ส. มลฤดี สิ งหล (*)
น.ส. จิณห์สุตา ทัดสวน
น.ส. พัชรี ยา เจริ ญคร (*)
น.ส. ณัชชนิกานต์ เทพกิจ (*)
น.ส. ศศิธร พินพาท (*)
น.ส. สุ พนิดา ภู่อุ่น (*)
นาง ลมัย พนมกุล (*)
น.ส. ปิ ยาภรณ์ โทวันนัง (*)
นาง สุ ญาดา อรวงศ์ไพศาล
น.ส. กฤษยา ไกรโสดา (*)
น.ส. ณัฏฐิกา ถาวงษ์เพีย (*)
น.ส. นาตยา ศรี หทัยเทพ (**)
น.ส. ชุติมา แววสกุล (x)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ

แผน ก(2)

รศ. ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ

x เงื่อนไขสําหรับอันดับสํารอง คือ
1. การเรี ยกอันดับสํารองเข้าศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของหลักสู ตรและ/หรื อบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผูม้ ีรายชื่ออันดับสํารอง ไม่มีสิทธิ์ ขอหนังสื อรับรองการเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย
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กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจ้งข้อมูลรวมถึงกําหนดการต่างๆ ให้นกั ศึกษาทราบทางอีเมลที่นกั ศึกษาระบุในใบสมัคร ดังนี้
1. รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
2. หลักสู ตรมีการอบรมเตรี ยมความพร้อมเชิงวิชาการของนักศึกษาก่อนเข้าหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
โดยมีการอบรม 2 เรื่ อง (ในช่วงต้นเดือนสิ งหาคม 2561 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา)
2.1 อบรมฟื้ นฟูความรู ้สรี รวิทยา จํานวน 5 วัน
2.2 อบรมโปรแกรม SPSS
จํานวน 1 วัน
3. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ในช่วงต้นเดือนสิ งหาคม 2561 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา)
ผูป้ ระสานงาน นางสาวกาญจนา คงวารี
e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
นางสาวสุ รียร์ ัตน์ ดีส้ นั
e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
นางสาวญาณาภรณ์ ธารี เทียน e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
โทร.02 - 4415333 ต่อ 2542-3
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้

หน้า 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง

หน้า 4

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
คณะพยาบาลศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136349 NSMH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปิ ยนุช วิริยะตันติกุล (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. นพพร ว่องสิ ริมาศ

ผศ. นพพร ว่องสิ ริมาศ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจ้งข้อมูลรวมถึงกําหนดการต่างๆ ให้นกั ศึกษาทราบทางอีเมลที่นกั ศึกษาระบุในใบสมัคร ดังนี้
1. รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
2. หลักสู ตรมีการอบรมเตรี ยมความพร้อมเชิงวิชาการของนักศึกษาก่อนเข้าหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
โดยมีการอบรม 2 เรื่ อง (ในช่วงต้นเดือนสิ งหาคม 2561 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา)
2.1 อบรมฟื้ นฟูความรู ้สรี รวิทยา จํานวน 5 วัน
2.2 อบรมโปรแกรม SPSS
จํานวน 1 วัน
3. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ในช่วงต้นเดือนสิ งหาคม 2561 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา)
ผูป้ ระสานงาน นางสาวกาญจนา คงวารี
e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
นางสาวสุ รียร์ ัตน์ ดีส้ นั
e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
นางสาวญาณาภรณ์ ธารี เทียน e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
โทร. 02 - 4415333 ต่อ 2542-3
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
คณะพยาบาลศาสตร์
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย

หน้า 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
คณะพยาบาลศาสตร์
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
(ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

ชื่ อ-นามสกุล

6136353 NSMH/M
6136354 NSMH/M

น.ส. ศิริวรรณ สมบูรณ์พร (*)
น.ส. ชุติมา จิรัฐิเกรี ยงไกร (*)

สํารองอันดับที่ 1

น.ส. อโณทัย สิ งห์สตั ย์ (x)

ประธานหลักสู ตร :

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. นพพร ว่องสิ ริมาศ
ผศ. นพพร ว่องสิ ริมาศ

แผน ก(2)

ผศ. นพพร ว่องสิ ริมาศ

x เงื่อนไขสําหรับอันดับสํารอง คือ
1. การเรี ยกอันดับสํารองเข้าศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของหลักสู ตรและ/หรื อบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผูม้ ีรายชื่ออันดับสํารอง ไม่มีสิทธิ์ ขอหนังสื อรับรองการเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจ้งข้อมูลรวมถึงกําหนดการต่างๆ ให้นกั ศึกษาทราบทางอีเมลที่นกั ศึกษาระบุในใบสมัคร ดังนี้
1. รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
2. หลักสู ตรมีการอบรมเตรี ยมความพร้อมเชิงวิชาการของนักศึกษาก่อนเข้าหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
โดยมีการอบรมโปรแกรม SPSS จํานวน 1 วัน (ในช่วงต้นเดือนสิ งหาคม 2561 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา)
3. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ในช่วงต้นเดือนสิ งหาคม 2561 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา)
ผูป้ ระสานงาน นางสาวกาญจนา คงวารี
e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
นางสาวสุ รียร์ ัตน์ ดีส้ นั
e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th

หน้า 2

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
(ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวญาณาภรณ์ ธารี เทียน e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
โทร. 02 - 4415333 ต่อ 2542-3
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ

หน้า 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
(ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136355
6136356
6136357
6136358
6136359
6136360
6136361
6136362
6136363

NSMY/M
NSMY/M
NSMY/M
NSMY/M
NSMY/M
NSMY/M
NSMY/M
NSMY/M
NSMY/M

สํารองอันดับที่ 1
สํารองอันดับที่ 2

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สิ ริมณี บุญหิ รัญ (*)
น.ส. ฐิติมา คาระบุตร (*)
น.ส. อุมาพร สิ นปราณี (*)
น.ส. ชลธิชา กิจบํารุ ง
น.ส. เนตรสุ มล จตุรจรรยาเลิศ (*)
ร.ต.อ.หญิง ณัฐธนาฒย์ เมฆาวรรณ์ (*)
น.ส. อัญชนา ฉิ มวิลยั ทรัพย์ (*)
น.ส. ปิ ยธิดา เฉี ยบแหลม (*)
ร.ต.หญิง ดาริ นทร์ ศรี ชุม (*)
น.ส. ศศิปรี ญา ไชโย (x)
น.ส. อัจฉรา อาสน์ปาสา (x)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ทัศนี ประสบกิตติคุณ
รศ. ทัศนี ประสบกิตติคุณ
รศ. ทัศนี ประสบกิตติคุณ
รศ. ทัศนี ประสบกิตติคุณ
รศ. ทัศนี ประสบกิตติคุณ
รศ. ทัศนี ประสบกิตติคุณ
รศ. ทัศนี ประสบกิตติคุณ
รศ. ทัศนี ประสบกิตติคุณ
รศ. ทัศนี ประสบกิตติคุณ

แผน ก(2)
แผน ก(2)

ผศ. วรรณา พาหุวฒั นกร

x เงื่อนไขสําหรับอันดับสํารอง คือ
1. การเรี ยกอันดับสํารองเข้าศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของหลักสู ตรและ/หรื อบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผูม้ ีรายชื่ออันดับสํารอง ไม่มีสิทธิ์ ขอหนังสื อรับรองการเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ

หน้า 2

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจ้งข้อมูลรวมถึงกําหนดการต่างๆ ให้นกั ศึกษาทราบทางอีเมลที่นกั ศึกษาระบุในใบสมัคร ดังนี้
1. รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
2. หลักสู ตรมีการอบรมเตรี ยมความพร้อมเชิงวิชาการของนักศึกษาก่อนเข้าหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
โดยมีการอบรมโปรแกรม SPSS จํานวน 1 วัน (ในช่วงต้นเดือนสิ งหาคม 2561 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา)
3. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ในช่วงต้นเดือนสิ งหาคม 2561 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา)
ผูป้ ระสานงาน นางสาวกาญจนา คงวารี
e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
นางสาวสุ รียร์ ัตน์ ดีส้ นั
e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
นางสาวญาณาภรณ์ ธารี เทียน e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
โทร.02 - 4415333 ต่อ 2542-3
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ

หน้า 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์

กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

ชื่ อ-นามสกุล

6136350 NSCN/M
6136351 NSCN/M
6136352 NSCN/M

น.ส. ไดน่า วรเดชสิ ทธิชยั (*)
น.ส. นาลิซา อร่ ามวงศ์วิทย์ (*)
น.ส. ศุภิสรา พลครุ ธ (*)

สํารองอันดับที่ 1
สํารองอันดับที่ 2
สํารองอันดับที่ 3

น.ส. สรรสนีย ์ จันทร์มา (x)
น.ส. ปฐมาวดี บุญแสง (x)
นาย พายุ เกณฑ์คง (x)

ประธานหลักสู ตร :

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. รักชนก คชไกร
รศ. รักชนก คชไกร
รศ. รักชนก คชไกร

ผศ. รักชนก คชไกร

x เงื่อนไขสําหรับอันดับสํารอง คือ
1. การเรี ยกอันดับสํารองเข้าศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของหลักสู ตรและ/หรื อบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผูม้ ีรายชื่ออันดับสํารอง ไม่มีสิทธิ์ ขอหนังสื อรับรองการเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจ้งข้อมูลรวมถึงกําหนดการต่างๆ ให้นกั ศึกษาทราบทางอีเมลที่นกั ศึกษาระบุในใบสมัคร ดังนี้
6.1 รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
6.2 หลักสู ตรมีการอบรมเตรี ยมความพร้อมเชิงวิชาการของนักศึกษาก่อนเข้าหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
โดยมีการอบรม 2 เรื่ อง (ในช่วงต้นเดือนสิ งหาคม 2561 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา)
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
6.2.1 อบรมฟื้ นฟูความรู ้สรี รวิทยา จํานวน 5 วัน
6.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS
จํานวน 1 วัน
6.3 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ในช่วงต้นเดือนสิ งหาคม 2561 ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา)
ผูป้ ระสานงาน นางสาวกาญจนา คงวารี
e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
นางสาวสุ รียร์ ัตน์ ดีส้ นั
e-mail : sureerat.dee@mahidol.ac.th
นางสาวญาณาภรณ์ ธารี เทียน e-mail : yanaporn.tha@mahidol.ac.th
โทร. 02 - 4415333 ต่อ 2542-3
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 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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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่
คณะพยาบาลศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136093 NSNS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ชุติพร บรรยงค์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. อรวมน ศรี ยกุ ตศุทธ

รศ. อรวมน ศรี ยกุ ตศุทธ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศ-
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่
คณะพยาบาลศาสตร์
นียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่
คณะพยาบาลศาสตร์
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสั งคม
สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136097
6136098
6136099
6136100

PRPR/M
PRPR/M
PRPR/M
PRPR/M

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

นันทวัน ป้อมค่าย (*)
อัณณ์ญาดา กาลารา (**)
ภคนันท์ อังกาบ (**)
ภัสสร มิ่งไธสง (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์

ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป

หน้า 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสั งคม
สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม

สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิม่ เติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

หน้า 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสั งคม
สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม
เลขประจําตัวนักศึกษา

ชื่ อ-นามสกุล

6136101 PRDE/D

นาย วีรภาคย์ ซําศิริพงษ์

สํารองอันดับที่ 1

น.ส. สญามล เสนาพรม (x)

ประธานหลักสู ตร :

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ศ. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

ศ. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

x เงื่อนไขสําหรับอันดับสํารอง คือ
1. การเรี ยกอันดับสํารองเข้าศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของหลักสู ตรและ/หรื อบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผูม้ ีรายชื่ออันดับสํารอง ไม่มีสิทธิ์ ขอหนังสื อรับรองการเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 4,200 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136140 MTMT/M
6136141 MTMT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ชุติรัตน์ จิรบัณฑิตย์สกุล (*)
น.ส. พัชรพรรณ สุ วรรณนิล (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. โชติรส พลับพลึง
ผศ. โชติรส พลับพลึง

ผศ. โชติรส พลับพลึง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์

สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิม่ เติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

ชื่ อ-นามสกุล

6136142 DTOP/M
6136143 DTOP/M
6136144 DTOP/M

ทพญ. คมดาว เติมกลีบบุปผา
น.ส. จันติมา สิ ริโปราณานนท์
น.ส. นิชาวี แสงอุทยั (*)

สํารองอันดับที่ 1

น.ส. วิรณัฐ กิติศรี วรพันธุ์ (x)

ประธานหลักสู ตร :

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. พิศลย์ เสนาวงษ์
รศ. พิศลย์ เสนาวงษ์
รศ. พิศลย์ เสนาวงษ์

รศ. พิศลย์ เสนาวงษ์

x เงื่อนไขสําหรับอันดับสํารอง คือ
1. การเรี ยกอันดับสํารองเข้าศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของหลักสู ตรและ/หรื อบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผูม้ ีรายชื่ออันดับสํารอง ไม่มีสิทธิ์ ขอหนังสื อรับรองการเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางทรรศนันทน์ รัตนไพบูลย์
โทร. 02-2007825 e-mail : tuchsanan@hotmail.co.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 เปิ ดวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ปิ ดวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์

2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกทันตกรรมทัว่ ไป คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136316
6136317
6136318
6136319
6136320
6136321
6136322

DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C

สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่

1
2
3
4
5
6
7

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย กฤษฏิ์ กระแสชัย
น.ส. วนิดา ยกเลี้ยน (*)
น.ส. พัทธมน ลีละชัยกุล
น.ส. นันทะนิจ ด่อนแผ้ว (*)
น.ส. อาภาพร ชื่นธีระวงศ์
นาย กฤติภทั ร รุ่ งนภาไพศาล
น.ส. อาจรี ย ์ กุลวรางกูร (*)

แผนการศึกษา

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ปิ ยพรรณา พุม่ ผลึก
อ. ปิ ยพรรณา พุม่ ผลึก
อ. ปิ ยพรรณา พุม่ ผลึก
อ. ปิ ยพรรณา พุม่ ผลึก
อ. ปิ ยพรรณา พุม่ ผลึก
อ. ปิ ยพรรณา พุม่ ผลึก
อ. ปิ ยพรรณา พุม่ ผลึก

น.ส. หทัยรัตน์ นิจจะยะ (x)
น.ส. สุ ปรี ยา สมบัติ (x)
น.ส. ธัญวรัตน์ อุยสุ ย (x)
น.ส. ชวิสา ตั้งจิตติพร (x)
น.ส. อมรรัตน์ มรรคอนันตโชติ (x)
น.ส. ภัสสรา ฉัตรวิชยั (x)
นาง อโนมา อรชร (x)

รศ. สมศักดิ์ ไมตรี รัตนะกุล

x เงื่อนไขสําหรับอันดับสํารอง คือ
1. การเรี ยกอันดับสํารองเข้าศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของหลักสู ตรและ/หรื อบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผูม้ ีรายชื่ออันดับสํารอง ไม่มีสิทธิ์ ขอหนังสื อรับรองการเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย B03 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวประกายมาศ ศรี สวัสดิ์
โทร. 02 200 7852 e-mail : prakaimat.sis@mahidol.ac.th
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกทันตกรรมทัว่ ไป คณะทันตแพทยศาสตร์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกทันตกรรมทัว่ ไป คณะทันตแพทยศาสตร์
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136157
6136158
6136159
6136160

DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C

สํารองอันดับที่ 1

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย เชษฐพล เชื้อจํารู ญ (*)
น.ส. สราวดี สุ ภทั ทธรรม
น.ส. ชาลิสา วงศ์จิรสวัสดิ์
น.ส. ศิวธร ทวิวรดิลก

แผนการศึกษา

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์
อ. ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์
อ. ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์
อ. ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์

น.ส. ภควันทน์ นวลศิริ (x)

รศ. สมศักดิ์ ไมตรี รัตนะกุล

x เงื่อนไขสําหรับอันดับสํารอง คือ
1. การเรี ยกอันดับสํารองเข้าศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของหลักสู ตรและ/หรื อบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผูม้ ีรายชื่ออันดับสํารอง ไม่มีสิทธิ์ ขอหนังสื อรับรองการเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางทรรศนันทน์ รัตนไพบูลย์
โทร. 02-2007825 e-mail : tuchsanan@hotmail.co.th
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 เปิ ดวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ปิ ดวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136198
6136199
6136200
6136201
6136202
6136203
6136204
6136205
6136206
6136207
6136208
6136209
6136210
6136211
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6136213
6136214
6136215
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DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C
DTDT/C

สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. องศา หอพิสุทธิ์
น.ส. ภิญญดา สิ นสมุทร
น.ส. ชัญญา หุนานนทศักดิ์ (*)
น.ส. วลัยลักษณ์ เสาเกิด (*)
น.ส. กมลฉัตร จํารัสสิ ริกุล (**)
น.ส. รักษิณา ลิขิตเจริ ญพันธ์
ทพญ. จุฑาภัค ดิลกโรจนกุล
นาย นวพล พิมพ์ทิมานนท์
นาง ณัฐนันท์ สื บสังข์ (**)
นาย วริ ทธิ์นันท์ จิรพัฒนานันท์
น.ส. ณัฐนันท์ ลีชนะวานิชพันธ์
น.ส. อักษรสรร พงศ์เศรษฐ์กุล
น.ส. พิมพ์จุฑา ใจทา
น.ส. จุฬารัตน์ สุ ขมุ ธนากุล
น.ส. ณัฐธิดา วิภาสชีวิน
ทพญ. พรทิพย์ จีนจรรยา (*)
น.ส. พรวัชริ นทร์ ลิ้มวัฒนาชัย
ทพญ. ภัชมน โรจจวัฒน์ (*)

แผนการศึกษา

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล
ศ. อรสา ไวคกุล

น.ส. สุ จิรา พิชยั ยุทธ์ (x)
น.ส. ฉันท์ชนา ช้างสิ งห์ (x)
ทพญ. พิชามญชุ์ พวงสุ วรรณ (x)
น.ส. ณัฐกานต์ โพธิ์วิจิตร (x)
น.ส. ชวิศา พลอยแก้ว (x)
นาย วรพล แซ่เฮ้ง (x)
นาย วรภัทร จรางกุล (x)
นาย วาทิศ เดชพงษ์ (x)
นาย ณฐกร นาคสุ ริยนั ต์ (x)
ทพญ. ธณัชชา วีสกุล (x)

รศ. สมศักดิ์ ไมตรี รัตนะกุล

x เงื่อนไขสําหรับอันดับสํารอง คือ
1. การเรี ยกอันดับสํารองเข้าศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของหลักสู ตรและ/หรื อบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผูม้ ีรายชื่ออันดับสํารอง ไม่มีสิทธิ์ ขอหนังสื อรับรองการเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันจันทร์ที่ 6 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 13 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวกมลทิพย์ จิตรอําพัน โทร.02 200 7845
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันพุธที่ 1 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ปิ ดวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ

หน้า 4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136152
6136153
6136154
6136155
6136156

DTDT/M
DTDT/M
DTDT/M
DTDT/M
DTDT/M

สํารองอันดับที่ 1
สํารองอันดับที่ 2
สํารองอันดับที่ 3

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

ทพญ. ดวงรัตน์ ศิริจินดามัย
น.ส. กันตพร แก้วชมภู
น.ส. เบญจพร สมิทธิเศรษฐ์
นาย กิตติพนั ธ์ เลิศรุ่ งโรจน์
น.ส. นภัส มีประเสริ ฐ

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์
ผศ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์
ผศ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์
ผศ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์
ผศ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์

น.ส. วรรณรัชต์ บูรณพานิช (x)
ทพญ. อาภากร จํามัน่ (x)
ทพ. อานนท์ อมรรัตนเวช (x)

รศ. สมศักดิ์ จิตร์มงคลสุ ข

x เงื่อนไขสําหรับอันดับสํารอง คือ
1. การเรี ยกอันดับสํารองเข้าศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของหลักสู ตรและ/หรื อบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผูม้ ีรายชื่ออันดับสํารอง ไม่มีสิทธิ์ ขอหนังสื อรับรองการเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์
โทร. 02-2007825-6 e-mail : danuchit.ban@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์
6. ขอให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนเข้าร่ วมประชุม MIES 2018 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์
ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 (ลงทะเบียนในราคานักศึกษา)
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136044 DTDT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ภาคภูมิ เกษเจริ ญ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ศ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉตั ร

รศ. สมศักดิ์ จิตร์มงคลสุ ข

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ปิ ดวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศ-
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
นียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกทันตกรรมสํ าหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136324
6136325
6136326
6136327

DTDT/M
DTDT/M
DTDT/M
DTDT/M

สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่
สํารองอันดับที่

1
2
3
4

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

ทพญ. ฟิ รฮานา สะมะแอ
น.ส. พิชามญชุ์ ชินสวนานนท์
น.ส. ปลินธร นากสุ วรรณชาติ
นาย เพิ่มพูน เจริ ญทํานุกิจ
น.ส. ณัฐสุ ดา
ทพญ. นวพร
น.ส. ปิ ยะนุช
น.ส. สลิลลา

เอี่ยมธนาภรณ์ (x)
โฆษิตพันธวงศ์ (x)
กุลตังวัฒนา (x)
ลิขิตปรี ดา (x)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ภัทรวดี ลีลาทวีวฒ
ุ ิ
ผศ. ภัทรวดี ลีลาทวีวฒ
ุ ิ
ุ ิ
ผศ. ภัทรวดี ลีลาทวีวฒ
ผศ. ภัทรวดี ลีลาทวีวฒ
ุ ิ

แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

รศ. สมศักดิ์ จิตร์มงคลสุ ข

x เงื่อนไขสําหรับอันดับสํารอง คือ
1. การเรี ยกอันดับสํารองเข้าศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของหลักสู ตรและ/หรื อบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผูม้ ีรายชื่ออันดับสํารอง ไม่มีสิทธิ์ ขอหนังสื อรับรองการเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 8,000 บาท / หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 125,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
6. รายละเอียดอื่นๆ
ขอให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา นําฟันกรามนํ้านมที่ถอนแล้ว และมีลกั ษณะฟันค่อนข้างสมบูรณ์
มาเพื่อใช้ฝึกปฏิบตั ิการ ในช่วงปฐมนิเทศ จํานวน 2 ซี่
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกทันตกรรมสํ าหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกทันตกรรมสํ าหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136064
6136065
6136066
6136067
6136068
6136069

DTIM/M
DTIM/M
DTIM/M
DTIM/M
DTIM/M
DTIM/M

สํารองอันดับที่ 1
สํารองอันดับที่ 2
สํารองอันดับที่ 3

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย วริ ทธิ์ เจริ ญวัฒนโยธิน
น.ส. ปิ ยารัตน์ วรกาญจนบุญ
นาย อัคริ นทร์ สันติวิฑูรวงศ์
น.ส. พิบูลย์ศรี วิทูรกิจวานิช
น.ส. อาภาพิชญ์ บุญนิธิ
น.ส. อภิชญา สุ ธรรมวาท

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริ ญ
ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริ ญ
ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริ ญ
ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริ ญ
ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริ ญ
ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริ ญ

น.ส. ภวิกา ทังสุ บุตร (x)
นาย สมพล จัว่ แจ่มใส (x)
นาย วรงค์ วรเศวต (x)

ผศ. ศิริชยั เกียรติถาวรเจริ ญ

x เงื่อนไขสําหรับอันดับสํารอง คือ
1. การเรี ยกอันดับสํารองเข้าศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของหลักสู ตรและ/หรื อบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผูม้ ีรายชื่ออันดับสํารอง ไม่มีสิทธิ์ ขอหนังสื อรับรองการเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 1,050,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม B9 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวศิริลกั ษณ์ พรหมวิสุทธิ์
โทร. 02-200-7634 e-mail : siriluk.pro@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะทันตแพทยศาสตร์
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
นักศึกษาต้องเข้าร่ วมกิจกรรมสําหรับนักศึกษาหลังปริ ญญา ประจําปี การศึกษา 2561
ดาวน์โหลดเอกสารในระบบรายงานตัวที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136405
6136406
6136407
6136408
6136409
6136410
6136411
6136412
6136413
6136414

EGIT/M
EGIT/M
EGIT/M
EGIT/M
EGIT/M
EGIT/M
EGIT/M
EGIT/M
EGIT/M
EGIT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย รัชพล โภคธรรม (*)
น.ส. สาวิกา จินดารัตนาภรณ์
นาย วุฒิกร เสื อคํารณ (*)
น.ส. ศตพร ไข่แก้ว (*)
นาย ชินพัฒน์ ภาคสุ โพธิ์ (*)
นาย ดําริ รวยรัตนาภรณ์
นาย อมเรศ ชาตรู ปะชีวิน (**)
น.ส. จริ นทร์ญา ถาวรนิตยกุล (**)
น.ส. ณัฐพร บัณฑิตกานต์ (*)
น.ส. สุ รวดี มีสุข (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ข
แผน ข
แผน ก(2)
แผน ข
แผน ข
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน

ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
สถานที่ ต่างจังหวัด
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวลักษมี ชูใจ
โทร. 081-5957497 e-mail : luksamee.chu@mahidol.edu
4. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมและปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมด้านวิชาการ ปี การศึกษา 2561
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 6,000 บาท
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน โทร.02-8892138 ต่อ 6302

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันเสาร์ที่ 11 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ปิ ดวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136243
6136244
6136245
6136246
6136247

EGBE/M
EGBE/M
EGBE/M
EGBE/M
EGBE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย กิตติศกั ดิ์ โชติกกําธร
นาย ชุติวตั ธนาภิบาลวงษา (**)
นาย ณัฐวัฒน์ รุ่ งศิริศิลป์
นาย วทัญญู ทนงศักดิ์ (**)
น.ส. ปานพิมพ์ กันทะวงค์ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
ผศ. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
ผศ. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
ผศ. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
ผศ. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

----------

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ

หน้า 2

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136042 EGIE/M
6136043 EGIE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ภูวิศ ศรี เนตร
นาย วีรภัทร รัตนกสิ ณ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. เกียรติศกั ดิ์ ศรี ตระกูลชัย
อ. เกียรติศกั ดิ์ ศรี ตระกูลชัย

อ. เกียรติศกั ดิ์ ศรี ตระกูลชัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
โดยแบ่งชําระภาคการศึกษาละ 50,000 บาท จํานวน 3 ภาคการศึกษา
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา EGIE 569 Basic Principles of Industrial Engineering 3 หน่วยกิต (Credit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร. ธนกรณ์ แน่นหนา โทร.02-889 2138 ต่อ 6203 e-mail : Thanakorn.nae@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ

หน้า 2

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่

หน้า 3

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136311 EGIC/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ตุลากร มานะขจรเวช (**)

แผนการศึกษา
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน

ผศ. ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 80,000 บาท
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136309 EGIC/M
6136310 EGIC/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. วรัญญา ส้มเกลี้ยง
น.ส. ณัฐริ กา เผือ่ นบิดา (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. พรชัย บํารุ งศรี
ผศ. พรชัย บํารุ งศรี

ผศ. ธีรพร รับคําอินทร์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 80,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

หน้า 3

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136248 EGMI/D
6136249 EGMI/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ณัฐพงษ์ สุ ขสบาย (**)
นาย เกริ กขจร ถนัดรบ (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ชาคริ ต สุ วรรณจํารัส
รศ. ชาคริ ต สุ วรรณจํารัส

รศ. ชาคริ ต สุ วรรณจํารัส

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิม่ เติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์ กร
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136241 EGEA/M
6136242 EGEA/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ชนวัฒน์ สุ ขวิบูลย์
นาย คณิ ตสรณ์ ไวยขุนทด

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ธัชชะ จุลชาต
ผศ. ธัชชะ จุลชาต

อ. ธัชชะ จุลชาต

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 4-5 สิ งหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวนันทพัทธ์ ทองโสมสวัสดิ์
โทร.02-8892138 ต่อ 6503 e-mail : jiraporn.thn@mahidol.ac.th
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หน้า 2

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์ กร
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์ กร
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และวิศวกรรม(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136295 EGLE/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อัจฉรา ดอกกุหลาบ

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ดวงพรรณ กริ ชชาญชัย

อ. จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และวิศวกรรม(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136183
6136184
6136185
6136186
6136187
6136188

EGCO/M
EGCO/M
EGCO/M
EGCO/M
EGCO/M
EGCO/M

ประธานหลักสู ตร :

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

ชื่ อ-นามสกุล

ธนบูรณ์ ยงทัศนียก์ ุล (**)
ชัยวัฒน์ ภวนานันท์ (**)
พงศกร อาจองค์ (**)
วัชระ สาตรพันธุ์
ภัทรภณ มาประเสริ ฐ (**)
วนาพล แช่มสุ ขี (*)

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. นริ ศ หนูหอม
อ. นริ ศ หนูหอม
ผศ. สุ รทศ ไตรติลานันท์
ผศ. สุ รทศ ไตรติลานันท์
อ. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี
อ. นริ ศ หนูหอม

อ. นริ ศ หนูหอม

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง 6271 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวพลอยไพลิน เพชรแอน
โทร. 02 8892138 ต่อ 6267 e-mail : ploypailin.pet@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้

หน้า 2

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา

หน้า 3

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136239 EGCH/M
6136240 EGCH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พรทิพย์ งามศิริ (**)
น.ส. อมรรัตน์ แสงจันทร์ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์
ผศ. จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์

ผศ. จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 45,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 20 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ปิ ดวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป

หน้า 2

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136395
6136396
6136397
6136398
6136399
6136400
6136401
6136402
6136403
6136404

EGIT/D
EGIT/D
EGIT/D
EGIT/D
EGIT/D
EGIT/D
EGIT/D
EGIT/D
EGIT/D
EGIT/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย สุ ชาติ ธนฐิติพนั ธ์ (**)
นาย ภาคภูมิ ปรี ชาพานิช
นาย นทีทอง เจียรจรู ยวงศ์ (**)
น.ส. วิชาวี พลอยส่ งศรี (**)
นาย อรรถเวศ บริ รักษ์เลิศ
นาย ธีระศักดิ์ นิตย์ลาภ
น.ส. มาริ สา แผ่ความดี (***)
น.ส. พิศสมร อิงควระ (**)
นาย มนตรี งามวงศ์ (**)
นาย วสันต์ อุทยั เลี้ยง (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 1
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 1
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 1
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
อ. ทวีศกั ดิ์ สมานชื่น
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
รศ. อดิศร ลีลาสันติธรรม

ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
สถานที่ ต่างจังหวัด
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวลักษมี ชูใจ
โทร. 081-5957497 e-mail : luksamee.chu@mahidol.edu
5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมและปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมด้านวิชาการ ปี การศึกษา 2561
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 6,000 บาท
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน โทร.02-8892138 ต่อ 6302
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันเสาร์ที่ 11 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ปิ ดวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136091 RSRD/M
6136092 RSRD/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. มุกดา กุดดู่เดิม (**)
นาย ศักดา โกมลสิ งห์ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. วริ นทร์ กฤตยาเกียรณ
อ. สุ จิตรา เขียวศรี

ผศ. อาดัม นีละไพจิตร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.30น.
ณ อาคารอํานวยการวิทยาลัยราชสุ ดา วิทยาลัยราชสุ ดา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวจินตนา ขุนสถาน และ นางสาวศิริพร ทัศนิยม
โทร. 02 889 5315 - 9 ต่อ 1234-1235 e-mail : Jintana_khun@hotmail.com , Siriporn.tas@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561) คือ
- รายวิชา RSRS 500 Statistics in Rehabilitation Services for Persons with Disabilities 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร. ปารณี ย ์ วิสุทธิพนั ธุ์ โทร.02 8895315-9 ต่อ 1239 e-mail : rom_visut@hotmail.com
- รายวิชา RSRS 502 Psychology of Disabilities 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนระหว่างวันที่ 1 - 5 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
อ.ดร. วรางครา รัชตะวรรณ โทร.02 8895315-9 ต่อ 1243
e-mail : warangkana.rat@mahidol.ac.th , warangkana6365@gmail.com
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136262 RSQD/D
6136263 RSQD/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.พ. ยุทธกรานต์ ชินโสตร
น.ส. กนกทิพย์ สว่างใจธรรม (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ทวี เชื้อสุ วรรณทวี
อ. ปารณี ย ์ วิสุทธิพนั ธุ์

รศ. ทวี เชื้อสุ วรรณทวี

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง 231 อาคารอํานวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยราชสุ ดา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางศิริพร ทัศนิยม
โทร. 02-8895315-9 ต่อ 1234-1237 e-mail : siriporn.tas@mahidol.ac.th
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิม่ เติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136226
6136227
6136228
6136229

ชื่ อ-นามสกุล

SPSS/M
SPSS/M
SPSS/M
SPSS/M

นาย อัครเศรษฐ เลิศสกุล (*)
นาย ปัญณวิทย์ วัฒนสันติ์
น.ส. วรนิษฐา พูลสงวน (*)
นาย ณัฐภัทร ภูวชัยวิเวทย์ (**)

ประธานหลักสู ตร :

ผศ. วารี วิดจายา

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. วารี วิดจายา
ผศ. วารี วิดจายา
ผศ. วารี วิดจายา
ผศ. วารี วิดจายา

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสระว่ายนํ้า วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวรุ ้งเพชร มาน้อย และ นางพิกลุ แก้ว คลื่นสุ วรรณ
โทร. 02 441 4296-8 ต่อ 203
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา SPSS 531 Exercise Physiology 2 หน่วยกิต (Audit)
รายวิชา SPSS 601 Trends in Sports Science and Technology 2 หน่วยกิต (Credit)
เริ่ มเรี ยนระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ. วารี วิดจายา โทร.02 4414296 - 7 ต่อ 303 e-mail : weree.widjaja@yahoo.com
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136015 TMTM/D
6136016 TMTM/D
6136017 TMTM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. รจนวรรณ สุ ทธิโชติ (**)
น.ส. คณาภรณ์ พลเทพ (***)
น.ส. ปิ ยอร จอนเจิม (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 1
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ปานนํ้าทิพย์ พิทกั ษ์สจั จะกุล
ผศ. พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์
รศ. นริ ศรา จันทราทิตย์

รศ. วรัญญา ว่องวิทย์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดภาคเรี ยน วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดภาคเรี ยน วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136018 TMTM/M
6136019 TMTM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. กมลพรรณ ฟองสดศรี (*)
นาย ธามม์ อุดมคณารัตน์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. สุ เมธ อําภาวงษ์
ผศ. อุรุษา แทนขํา

ศ. เกศินี โชติวานิช

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดภาคเรี ยน วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดภาคเรี ยน วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน

- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136070 CFHD/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ฤดีมาส สุ ขพรสวรรค์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. แก้วตา นพมณี จาํ รัสเลิศ

ผศ. บัญญัติ ยงย่วน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
(ภาคพิเศษ) สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136071
6136072
6136073
6136074
6136075
6136076
6136077
6136078
6136079
6136080
6136081

CFHD/M
CFHD/M
CFHD/M
CFHD/M
CFHD/M
CFHD/M
CFHD/M
CFHD/M
CFHD/M
CFHD/M
CFHD/M

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

กนกพร รักท้วม
มลฤดี น้อยตําแย
อรพรรณ สิ ริวงศ์ไพบูลย์ (**)
กมลวรรณ นิรัติศยานนท์ (**)
กัญญาณัฐ อินฉ้วน (**)
กัลชุยา ต๋ องเรี ยน (**)
เบญจมาศ กลีบบัว (**)
วันเพ็ญ ฤทธิตา (*)
ชัญญานุช นาคคงคํา (*)
ธารี ยา ชาญกลราวี
ปนัดดา คิตามูระ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. บัญญัติ ยงย่วน
ผศ. ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ผศ. วสุ นนั ท์ ชุ่มเชื้อ
ผศ. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
ผศ. สาวิตรี ทยานศิลป์
อ. อธิวฒั น์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
อ. แก้วตา นพมณี จาํ รัสเลิศ
ผศ. วสุ นนั ท์ ชุ่มเชื้อ
ผศ. สาวิตรี ทยานศิลป์
อ. อธิวฒั น์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
ผศ. ปนัดดา ธนเศรษฐกร

ผศ. บัญญัติ ยงย่วน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
(ภาคพิเศษ) สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
(ภาคพิเศษ) สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136233 NUNU/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ศิวพร ชัยมัติ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย

รศ. นลินี จงวิริยะพันธุ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
คุณสุ ดารัตน์ เชื้อพรหม โทร. 02-8002380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136234 RANU/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อรอนงค์ เลิศสมผล (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย

รศ. นลินี จงวิริยะพันธุ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
คุณสุ ดารัตน์ เชื้อพรหม (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา)
โทร. 02-8002380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
(ภาคพิเศษ) โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136230 RANU/M
6136231 RANU/M
6136232 RANU/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ซอเซีย มุตตารักษ์ (*)
น.ส. บุษรา จงธนสารสมบัติ (*)
ว่าที่ ร.อ. รติพงศ์ นิรัติศยกุล (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย

----------

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
คุณสุ ดารัตน์ เชื้อพรหม (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา)
โทร. 02-8002380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
(ภาคพิเศษ) โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
(ภาคพิเศษ) โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136328 GRPL/M
6136329 GRPL/M
6136330 GRPL/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ธานิดา จาง (**)
นาย ตรี พชั ร อติรัตน์ (**)
น.ส. กิ่งกาญจน์ ชิตแก้ว (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
รศ. ปวีณา ไตรเพิ่ม
ผศ. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล

ผศ. อุษณี ษ์ พิชกรรม

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท / หน่วยกิต คือ นายตรี พชั ร อติรัตน์
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต คือ น.ส. ธานิดา จาง น.ส. กิ่งกาญจน์ ชิตแก้ว
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท คือ นายตรี พชั ร อติรัตน์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 20,000 บาท คือ น.ส. ธานิดา จาง น.ส. กิ่งกาญจน์ ชิตแก้ว
โดยแบ่งชําระภาคการศึกษาละ 10,000 บาท จํานวน 2 ภาคการศึกษา ดังนี้
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ชําระ 10,000 บาท ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ชําระ 10,000 บาท
หากนักศึกษายังไม่สาํ เร็ จการศึกษา ให้ชาํ ระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม
ในอัตรา 5,000 บาท/ภาคการศึกษา จนกว่าจะสําเร็ จการศึกษา
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน ดร.อุษณี ย ์ พิชกรรม
โทร. 02 201 5232 e-mail : aussanee.pic@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์

เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิม่ เติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ระดับโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136296 SCMM/D
6136297 SCMM/D
6136298 SCMM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ขวัญภิรมณ์ สุ วรรณชีวะศิริ
น.ส. นนทยา ทางเรื อ
น.ส. อัมพิกา เกษรสิ ทธิ์ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ณัฐวุธ สิ บหมู่
รศ. ณัฐวุธ สิ บหมู่
รศ. ณัฐวุธ สิ บหมู่

รศ. สุ ขมุ าล จงธรรมคุณ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิต 9,000 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส. นนทยา ทางเรื อ
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายขวัญภิรมณ์ สุ วรรณชีวะศิริ น.ส. อัมพิกา เกษรสิ ทธิ์
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท คือ น.ส. นนทยา ทางเรื อ
- ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ คือ นายขวัญภิรมณ์ สุ วรรณชีวะศิริ น.ส. อัมพิกา เกษรสิ ทธิ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ระดับโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิม่ เติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ระดับโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกเวชศาสตร์ ประยุกต์ ทางการสั ตวแพทย์ และสั ตวแพทย์ สาธารณสุ ข คณะสั ตวแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136151 VSVB/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. จิรัชญา ต้อยติ่ง

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. กฤษฎา ใจชื้น

อ. กฤษฎา ใจชื้น

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 2,250 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกเวชศาสตร์ ประยุกต์ ทางการสั ตวแพทย์ และสั ตวแพทย์ สาธารณสุ ข คณะสั ตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกเวชศาสตร์ ประยุกต์ ทางการสั ตวแพทย์ และสั ตวแพทย์ สาธารณสุ ข คณะสั ตวแพทยศาสตร์

- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะกายภาพบําบัด
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136181 PTPT/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. จรรยา ชวดทอง (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. สายพิณ ประเสริ ฐสุ ขดี

ผศ. สายพิณ ประเสริ ฐสุ ขดี

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 3,000 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะกายภาพบําบัด
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินิก
กายภาพบําบัดการจัด ดัด ดึง คณะกายภาพบําบัด
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136282
6136283
6136284
6136285
6136286
6136287
6136288
6136289
6136290
6136291
6136292

PTCT/C
PTCT/C
PTCT/C
PTCT/C
PTCT/C
PTCT/C
PTCT/C
PTCT/C
PTCT/C
PTCT/C
PTCT/C

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย วรัญธชัย เกรี ยงไกรกุล
น.ส. ชลัยย์กร ภูธนปาลวัฒน์
น.ส. สิ รีธร เมธาวณิ ชพงศ์
น.ส. อารดา โรจนเบญจกุล
น.ส. ธญา ศรี จนั ทร์ทอง
น.ส. ฐานัตต์ ฐิติอนันต์พร
น.ส. ชนาภัทร บัวแตง
นาย ศรัณย์ ศรี สง่าบริ บูรณ์
น.ส. นันทัชพร คําบุญเรื อง
น.ส. เพ็ญพิชชา ลิขิตสุ วรรณ (*)
นาย นพปกรณ์ พรศิริกุล

แผนการศึกษา

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ
ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการให้นกั ศึกษาทราบ
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ทางคลินิกที่เหมาะสมกับสาขาเฉพาะทางอย่างน้อย 500 ชัว่ โมง
ณ วันเริ่ มเปิ ดภาคเรี ยน ดังนั้น
1) ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยงั ไม่มีประสบการณ์การทํางานหรื อยังไม่ครบ 500 ชัว่ โมง ต้องทํางานให้ครบ 500 ชัว่ โมง
และนําใบรับรองประสบการณ์ มายืน่ ให้หลักสู ตรก่อนเปิ ดภาคการเรี ยนที่ 1/2561
2) ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่เปิ ดสอน โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีจาํ นวนผูเ้ ข้าศึกษาตํ่ากว่า 5 คน

หน้า 2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินิก
กายภาพบําบัดการจัด ดัด ดึง คณะกายภาพบําบัด

กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันพฤหัสบดีที่ 2 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222

หน้า 3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินิก
กายภาพบําบัดการจัด ดัด ดึง คณะกายภาพบําบัด
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์ และการประกันสารสนเทศ(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136314 ITCY/M
6136315 ITCY/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

ร.ต. นพรัตน์ สุ จินดา (**)
นาย ปิ ยทัศน์ ฉัตรแสงอุทยั (**)

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ดํารัส วงศ์สว่าง
รศ. ดํารัส วงศ์สว่าง

รศ. ดํารัส วงศ์สว่าง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
เดือนสิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 น. (วันที่หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุ วชั ระกุลธร , นางสาวธันยธรณ์ สุ ทธิเจริ ญ
โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137
e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
หน่วยการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หน่วยการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
หน่วยการศึกษาที่ 3 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ปิ ดวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์ และการประกันสารสนเทศ(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์ และการประกันสารสนเทศ(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136312 ITGT/M
6136313 ITGT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ธิติพงศ์ พานทอง (**)
นาย ปิ ติ ปิ ตุเตชะ (**)

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์

อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
เดือนสิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 น. (หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุ วชั ระกุลธร , นางสาวธันยธรณ์ สุ ทธิเจริ ญ
โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137
e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
หน่วยการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หน่วยการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
หน่วยการศึกษาที่ 3 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ปิ ดวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136123 MBNS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปทิตตา โชติวราธรรม (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. สุ จิรา มุกดา

รศ. บัณฑิต เจตน์สว่าง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 100,000 บาท เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
เริ่ มเรี ยน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิม่ เติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT
ที่ระดับคะแนน 61 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136040 MBNS/M
6136041 MBNS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. วิไลลักษณ์ พงษ์สุระ (**)
น.ส. อัญชนา กรี พละ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. สุ จิรา มุกดา
ศ. บัณฑิต เจตน์สว่าง

รศ. บัณฑิต เจตน์สว่าง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต เฉพาะผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท เฉพาะผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสมทรง พึ่งสุ ขแดง
โทร. 02 4419003 - 7 ต่อ 1311 e-mail : somsong.phe@mahidol.edu
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
เริ่ มเรี ยน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ระดับโมเลกุลและพันธุวศิ วกรรมศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136122 MBMG/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พัชรพร รวมวงค์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. อภินนั ท์ อุดมกิจ

รศ. ปนัดดา บุญเสริ ม

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ระดับโมเลกุลและพันธุวศิ วกรรมศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ระดับโมเลกุลและพันธุวศิ วกรรมศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136094 LCLG/M
6136095 LCLG/M
6136096 LCLG/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. กัญจน์ชญา เรื องศิริกานต์ (**)
นาย โยธวาทิต ใจบันทัด (**)
น.ส. เขมนันท์ ภิรมย์ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. สราวุฒิ ไกรเสม
ผศ. ศิริเพ็ญ อึ้งสิ ทธิพูนพร
ผศ. ปัทมา พัฒน์พงษ์

ผศ. ปัทมา พัฒน์พงษ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา LCLG 501 An Overview of Linguistics 3 หน่วยกิต (Audit) อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
รายวิชา LCIC 501 Essence of Research 2 หน่วยกิต (Audit) อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ. ปัทมา พัฒนพงษ์ โทร. 089 202 3499 e-mail : ppattama@yahoo.com
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้

หน้า 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง

หน้า 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม
(ภาคพิเศษ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136045
6136046
6136047
6136048
6136049

LCIC/M
LCIC/M
LCIC/M
LCIC/M
LCIC/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สุ ชาวดี พรหมผ่องแผ้ว (**)
น.ส. นฤมล สุ ขชื่น (*)
น.ส. ชุติวรรณ เรื องเดช (*)
น.ส. ยศมล อมรสิ ริพงศ์
นาย ภัทรพงศ์ อมรวิเชษฐ์

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข
แผน ข
แผน ข
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ธีรพงษ์ บุญรักษา
รศ. สิ งหนาท น้อมเนียน
รศ. สิ งหนาท น้อมเนียน
อ. กฤตยา อกนิษฐ์
อ. สุ ภาพร คชารัตน์

รศ. สิ งหนาท น้อมเนียน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
วิชา LCIC 501 Essence of Research Methodology 2 หน่วยกิต (Audit)
วิชา LCIC 502 Communicative English 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รศ.สิ งหนาท น้อมเนียน โทร.097-9288949 e-mail : snomnian@hotmail.com
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม
(ภาคพิเศษ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม
(ภาคพิเศษ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ท่ีสาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารเพื่อโภชนาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136055 NUFS/M
6136056 NUFS/M
6136057 NUFS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปาจรี ย ์ กระโจมแก้ว (*)
นาย จิรเดช วัฒนพุฒิพฤฒ (**)
นาย ปฐมพนธ์ สุ วรรณมงคล (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. นัฐพล ตั้งสุ ภูมิ
อ. นัฐพล ตั้งสุ ภูมิ
อ. นัฐพล ตั้งสุ ภูมิ

อ. นัฐพล ตั้งสุ ภูมิ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 2,000 บาท / หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. นางสาวปาจรี ย ์ กระโจมแก้ว จะต้องดําเนินการดังนี้
4.1 ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น คือ
รายวิชา NUFN 633 Food Processing Technology 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท / หน่วยกิต
เรี ยนวันจันทร์ และวันพุธ ตั้งแต่วนั ที่ 2 - 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น.
ณ ห้องเรี ยน 4 ชั้น 4 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสุ ดารัตน์ เชื้อพรหม
หน่วยบริ หารการศึกษา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
โทร. 02-800-2380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
4.2 มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน โดยมีเงื่อนไขต้องสอบผ่านรายวิชา NUFN 664 และ NUFN 670
โดยได้รับผลการประเมินไม่ตาํ กว่า B+ ในภาคการศึกษาที่ 1/2561
5. นายจิรเดช วัฒนพุฒิพฤฒ และ นายปฐมพนธ์ สุ วรรณมงคล มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน
โดยมีเงื่อนไขภายใน 1 ปี การศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่ระบุในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ องมาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.2559
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารเพื่อโภชนาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ
6. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันศุกร์ที่ 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณสุ ดารัตน์ เชื้อพรหม
โทรศัพท์ 02-80023802 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารเพื่อโภชนาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
สถาบันโภชนาการ
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136235 NUTS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปภาวริ นท์ แสงชัยทิพย์ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวดลนภา นวมเพ็ชร์ โทร.02800 2380 ต่อ 420 e-mail : donnapa.klo@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา NUTS 502 Principles in Biochemistry and Physiology 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสุ ดารัตน์ เชื้อพรหม โทร.02 800 2380 ต่อ 405
e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th @mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
สถาบันโภชนาการ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
สถาบันโภชนาการ
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136236 NUND/M
6136237 NUND/M
6136238 NUND/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปัณฑารี ย ์ ศิริชยั (*)
น.ส. สวริ นทร์ วีสเพ็ญ (*)
น.ส. วิไลลักษณ์ โข้ยนึ่ง

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ
รศ. วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ
รศ. วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ

รศ. วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสาน นางสุ ดารัตน์ เชื้อพรหม
โทร. 02 800 2380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560)
รายวิชา NUND 501 Principles of Nutrition Assessment 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต
รายวิชา NUND 502 Essential physiological biochemistry 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต
เรี ยนทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันโภชนาการ
วันที่เรี ยนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รศ. วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ โทร. 02 8002380 ต่อ 405
6. น.ส. ปัณฑารี ย ์ ศิริชยั และ น.ส. สวริ นทร์ วีสเพ็ญ มีเงื่อนไขจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผา่ นภายใน 1 ปี การศึกษา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136037 LAAL/M
6136038 LAAL/M
6136039 LAAL/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ชนากานต์ แก้วชัยวิจิตร
น.ส. จุฑามาศ ฉ่อยตระกูล
น.ส. วรางคณา วิริยะพันธ์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. วิวรรธน์ พันธัย
อ. กรศิริ บุญประกอบ
อ. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

อ. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
ที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่วนั ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
มากกว่า 1 สาขาวิชา จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 3,000 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารสิ ริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวโสภา สี ทอง
โทร. 02 4422576 e-mail : nuiseethong@gmail.com
5. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ

หน้า 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 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 หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 (เปิ ดเรี ยนภาคการศึกษา
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 208-210
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

