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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136950
6136951
6136952
6136953

SIBB/M
SIBB/M
SIBB/M
SIBB/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. เพ็ญนภา มุง่ จันทร์
นาย ศุภณัฐ ฟูพงศ์ศิริพนั ธ์ (*)
น.ส. ธนภรณ์ ยอยรู ้รอบ
นาย พิสิฐ ปิ ตตะพันธุ์ (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. วรพรรณ ศิริวฒั นอักษร
ผศ. วรพรรณ ศิริวฒั นอักษร
ผศ. วรพรรณ ศิริวฒั นอักษร
ผศ. วรพรรณ ศิริวฒั นอักษร

ผศ. วรพรรณ ศิริวฒั นอักษร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวเพ็ญนภา มุ่งจันทร์
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายศุภณัฐ ฟูพงศ์ศิริพนั ธ์ นางสาวธนภรณ์ ยอยรู ้รอบ
นายพิสิฐ ปิ ตตะพันธุ์
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวเพ็ญนภา มุ่งจันทร์
- ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ คือ นายศุภณัฐ ฟูพงศ์ศิริพนั ธ์ นางสาวธนภรณ์ ยอยรู ้รอบ
นายพิสิฐ ปิ ตตะพันธุ์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
รายวิชา SIID 501 Molecular & Cellular Basic of Biomedicine
เริ่ มเรี ยน 4 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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
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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136802 SIIM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ฤชุอร ยกชม (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

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

ศ. สุ นีย ์ กอรปศรี เศรษฐ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร. 02-2015746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
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
(**) 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
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

หน้า 6

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
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 7

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136803
6136804
6136805
6136806
6136807

SIIM/M
SIIM/M
SIIM/M
SIIM/M
SIIM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย เรื องสิ ทธิ์ อินทร์ทอง
นาย วรรณวัฒน์ คชวรรณ (*)
น.ส. กิติลกั ษณ์ รอชัยกุล (*)
น.ส. พัชราภรณ์ มณี วงศ์ (**)
น.ส. ปาริ ชาติ จิตรชวาล (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
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
ศ. สุ นีย ์ กอรปศรี เศรษฐ์
ศ. สุ นีย ์ กอรปศรี เศรษฐ์

ศ. สุ นีย ์ กอรปศรี เศรษฐ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต1,800 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา2561) 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

หน้า 8

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
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
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ

หน้า 9

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136762
6136763
6136764
6136765
6136766
6136767
6136768
6136769
6136770
6136771

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ธีรเจต กลิ่นกุล (*)
น.ส. พิชชานันท์ สุ ขรักษา (**)
น.ส. วันนิสา ฉายแก้ว (**)
น.ส. เบญจพร พงศ์ประทาย (*)
น.ส. กุลธิดา สี ลารักษ์
นาย สุ ทธิพจน์ รักตระกูล
น.ส. นัชชา ฤกษ์ดาํ เนินกิจ (*)
นาย สุ กฤษฎิ์ พรมแตง
น.ส. อรอุมา สอรักษ์ (**)
น.ส. จารุ วรรณ ฦาชา (**)

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)

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
ผศ. ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง

ผศ. ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา SIAN 502 Fundamental Anatomy 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.ภัสรา ลานเหลือ โทร. 02 419 7035 e-mail : passala.lan@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136559
6136560
6136561
6136562
6136563
6136564
6136565
6136566

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ภัทรนิศวร์ ธนกูลอัครชัย
นาย เฉลิมพล เทศพันธุ์
น.ส. มนัญญา โพธิมา
น.ส. ณิ ชกานต์ วรรณูปถัมภ์ (*)
นาย ณัฐภาค ลาม
น.ส. พิมลนาฏ จันทร์กลัน่
นาย กานต์ บุณยะประภัศร
น.ส. กรุ ณา ซาทู

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)
รศ. สุ ดสบาย จุลกทัพพะ
รศ. สุ ดสบาย จุลกทัพพะ
รศ. สุ ชีรา ภัทรายุตวรรตน์
รศ. สุ ชีรา ภัทรายุตวรรตน์
รศ. เธียรชัย งามทิพย์วฒั นา
ผศ. กอบหทัย สิ ทธิรณฤทธิ์
อ. ธนยศ สุ มาลย์โรจน์
อ. ธนยศ สุ มาลย์โรจน์

รศ. สุ ดสบาย จุลกทัพพะ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมพร บุษราทิจ (828) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8
โรงพยาบาลศิริราช
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.สุ ภทั รา ชื่นเบิกบาน
โทร. 02-419-4296
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136927 SIMD/M
6136928 SIMD/M
6136929 SIMD/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย อนิวรรต สว่างสาลี
นาย โอชวิน พัวศุภเจริ ญ
นาย นันทภพ ทองแม้น (*)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. สรชัย ศรี สุมะ
ผศ. สรชัย ศรี สุมะ
ผศ. สรชัย ศรี สุมะ

ผศ. สรชัย ศรี สุมะ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. ข้อมูลอื่นๆที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
กําหนดการปฐมนิเทศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.สุ นทรี มีชาํ นาญ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
โทร. 02 419 8770 e-mail : tookatigk@hotmail.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 ี่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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136930 SIMP/D
6136931 SIMP/D
6136932 SIMP/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาง มานิตา สลีออ่ น (***)
นาย นนทนัตถ์ สถาพร (***)
นาย วชิรพงศ์ สลีอ่อน (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. สรชัย ศรี สุมะ
ผศ. สรชัย ศรี สุมะ
ผศ. สรชัย ศรี สุมะ

ผศ. สรชัย ศรี สุมะ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของคณะแพทยศาสตร์
วันศุกร์ 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณสุ นทรี มีชาํ นาญ
โทร. 02-4198770 e-mail : tookatigk@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561

หน้า 20

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136859
6136860
6136861
6136862
6136863

SIHE/M
SIHE/M
SIHE/M
SIHE/M
SIHE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ณภาส์ณฐั แก้วอุดม (**)
น.ส. กัลไอญลัน โชคชินวนัญณ์ (**)
น.ส. ทิพกฤตา ตะเภาหิ รัญ
พ.ท. ณัฐพล โชคไมตรี
นาย โกสิ นทร์ วิระษร (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. เชิดศักดิ์ ไอรมณี รัตน์
ผศ. กษณา รักษมณี
ผศ. วรวรรณ วาณิ ชย์เจริ ญชัย
ผศ. ตรี ภพ เลิศบรรณพงษ์
รศ. อาบอรุ ณ เลิศขจรสุ ข

รศ. เชิดศักดิ์ ไอรมณี รัตน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 5 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 506 อาคารศรี สวริ นทิรา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.รัตนสุ ดา โสภวัฒนกุล
โทร. 085-464-0500 e-mail : ruttanasuda.sop@mahidol.ac.th
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
(ภาคพิเศษ) 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 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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136541 SIBS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย วงศกร ศิริพนั ธุ์ (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ศ. เพทาย เย็นจิตโสมนัส

ศ. เพทาย เย็นจิตโสมนัส

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น 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
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยอณูเวชศาสตร์ ศูนย์วิจยั การแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.วันวิสาข์ กลิ่นศรี สุข
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-4192757 e-mail : sibiomedsci@mahidol.edu
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
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

หน้า 27

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 28

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136823 SCAN/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. วริ นทิพย์ เวชกามา (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)

รศ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องเรี ยน ชั้น 3 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน ผศ.ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ และรศ.ดร.อุทยั ทิพย์ เจียวิวรรธน์กลุ
โทร. 094 5915054 e-mail : uthaithip.rak@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
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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
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- 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
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136821 SCAN/M
6136822 SCAN/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นัชชา ฤกษ์ดาํ เนินกิจ (*)
น.ส. ภัททิยา ประณี ตทอง (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. กนกพรรณ วงศ์ประเสริ ฐ
รศ. กนกพรรณ วงศ์ประเสริ ฐ

รศ. กนกพรรณ วงศ์ประเสริ ฐ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร.02-2015746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
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5. นางสาวภัททิยา ประณี ตทอง ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผา่ นตามเกณฑ์ข้นั ตํ่า MU GRAD TEST ต้องไม่ต่าํ กว่า 45 คะแนน
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้
6. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน รศ.กนกพรรณ วงศ์ประเสริ ฐ โทร.02-2015412 e-mail : kanokpan.won@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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136662
6136663
6136664
6136665
6136666
6136667

SCAM/M
SCAM/M
SCAM/M
SCAM/M
SCAM/M
SCAM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สุ ชญั ญา ก้อนหมื่น (**)
น.ส. วริ ษฐา จิรปฐมกุล (**)
นาย อานุเทพ เลอชุค (**)
นาย พงษ์รวี ชุมวรฐายี
นาย กิตติพงศ์ ทีภูเวียง (*)
นาย บัลลังก์ ธัชชัย

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริ ญ
อ. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริ ญ
อ. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริ ญ
อ. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริ ญ
อ. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริ ญ
อ. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริ ญ

อ. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริ ญ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 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
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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136773 SCEB/M
6136774 SCEB/M
6136775 SCEB/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปภาภัทร วงษ์ดนตรี
นาย ปฐมชัย พุม่ ทองแท้
น.ส. สุ ภคั มงคล สงวนสุ ข

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. เมธา มีแต้ม
ผศ. ป๋ วย อุ่นใจ
อ. ปฐมพงษ์ แสงวิไล

ผศ. เมธา มีแต้ม

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
2.1 ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.ปภาภัทร วงษ์ดนตรี
2.2 ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายปฐมชัย พุม่ ทองแท้ และน.ส.สุ ภคั มงคล สงวนสุ ข
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
3.1 ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คือ น.ส.ปภาภัทร วงษ์ดนตรี
3.2 ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ คือ นายปฐมชัย พุม่ ทองแท้ และน.ส.สุ ภคั มงคล สงวนสุ ข
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร. 02-2015746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์

5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136776 SCPA/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปาริ ชาติ ศรี สมัย (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. วรรณี ย ์ จิรอังกูรสกุล

รศ. วรรณี ย ์ จิรอังกูรสกุล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง Pr 101 ชั้น 1 ตึกพรี คลินิค ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.อธิศรี สิ ทธิปัญญา
โทร. 02-201-5550 e-mail : athisri.sit @ mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
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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
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- 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
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136777
6136778
6136779
6136780

SCPA/M
SCPA/M
SCPA/M
SCPA/M

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

ธัญชนก ขอพร
สุ วธิดา ชุมภูชนะภัย
อรปวีณ์ พันธุเวทย์ (*)
รัตนาภรณ์ ปราณี ตพลกรัง

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

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

อ. พรทิพย์ ชัยชมภู

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต คือ นางสาวสุ วธิดา ชุมภูชนะภัย นางสาวอรปวีณ์ พันธุเวทย์
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นางสาวธัญชนก ขอพร นางสาวรัตนาภรณ์ ปราณี ตพลรัง
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวสุ วธิดา ชุมภูชนะภัย
นางสาวอรปวีณ์ พันธุเวทย์
- ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ คือ นางสาวธัญชนก ขอพร นางสาวรัตนาภรณ์ ปราณี ตพลรัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
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ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร. 02-2015746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
ในวันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง Pr 101 อาคาร Pr คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวอธิศรี สิ ทธิปัญญา
โทร. 02-2015550 e-mail : athisri.sit@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 ี่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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136616
6136617
6136618
6136619
6136620

SCPM/M
SCPM/M
SCPM/M
SCPM/M
SCPM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ระพีวรรณ เศรษฐคมกุล (*)
น.ส. อรอนงค์ คงจรรักษ์
นาย ธีรศิลป์ แววรวีวงศ์
น.ส. สิ ริกาญจน์ หิ รัญธนวิวฒั นา (*)
น.ส. โชติรส ทองประภา (**)

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

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

รศ. ณัฐวุธ สิ บหมู่

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.อรอนงค์ คงจรรักษ์
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.ระพีวรรณ เศรษฐคมกุล น.ส.ธีรศิลป์ แววรวีวงศ์
น.ส.สิ ริกาญจน์ หิ รัญธนวิวฒั นา น.ส.โชติรส ทองประภา
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.อรอนงค์ คงจรรักษ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท คือ น.ส.ระพีวรรณ เศรษฐคมกุล น.ส.นายธีรศิลป์ แววรวีวงศ์
น.ส.สิ ริกาญจน์ หิ รัญธนวิวฒั นา น.ส.โชติรส ทองประภา
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น

หน้า 47

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร. 02-2015746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
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
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คณะวิทยาศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136591
6136592
6136593
6136594
6136595

ชื่ อ-นามสกุล

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

น.ส. จุฬาลักษณ์ วูวงษ์
น.ส. กานต์กนก ล่องแก้ว
น.ส. กานต์สินี ล่องแก้ว (*)
น.ส. กานต์พิชชา อมรเจียรศักดิ์ (*)
นาย สรณ์ ดวงสุ วรรณ (**)

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 ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์

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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136816
6136817
6136818
6136819

SCPS/M
SCPS/M
SCPS/M
SCPS/M

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

ภัทรพรรษ์ ลิมปะพันธุ์
ณิ ชากร วรขจิต
สุ วธิดา ชุมภูชนะภัย
ลลิตา นะปะพันธ์ (*)

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

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

รศ. อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวณิ ชากร วรขจิต
- หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง คือ นางสาวสุ วธิดา ชมภูชนะภัย นางสาวภัทรพรรษ์ ลิมประพันธุ์
นางสาวลลิตา นะปะพันธ์
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวณิ ชากร วรขจิต
- หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง คือ นางสาวสุ วธิดา ชมภูชนะภัย นางสาวภัทรพรรษ์ ลิมปะพันธุ์
- ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ คือ นางสาวลลิตา นะปะพันธ์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต

หน้า 53

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร.02-2015746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา(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
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136546 SCPY/D
6136547 SCPY/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ปริ ญญา การี ซอ (***)
นาย ประดิพทั ธ์ เหมืองห้า (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. กิตติวิทย์ มาแทน
รศ. กิตติวิทย์ มาแทน

รศ. กิตติวิทย์ มาแทน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
2.1 ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายปริ ญญา การี ซอ
2.2 ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต คือ นายประดิพทั ธ์ เหมืองห้า
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
3.1 ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายปริ ญญา การี ซอ
3.2 ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ คือ นายประดิพทั ธ์ เหมืองห้า
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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คณะวิทยาศาสตร์

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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ (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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136542
6136543
6136544
6136545

SCPY/M
SCPY/M
SCPY/M
SCPY/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อภิญญา งอยผาลา (*)
นาย ลาภวัต งามวงศ์วาน
นาย ชนาพรหม ชลสุ ข
นาย ชัยภักดิ์ สวัสดี

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. กิตติวิทย์ มาแทน
รศ. กิตติวิทย์ มาแทน
รศ. กิตติวิทย์ มาแทน
รศ. กิตติวิทย์ มาแทน

รศ. กิตติวิทย์ มาแทน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวอภิญญา งอยผาลา นายลาภวัต งามวงศ์วาน
นายชนาพรหม ชลสุ ข
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายชัยภักดิ์ สวัสดี
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวอภิญญา งอยผาลา
นายลาภวัต งามวงศ์วาน นายชนาพรหม ชลสุ ข
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ คือ นายชัยภักดิ์ สวัสดี
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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

หน้า 60

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์

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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136613 SCMA/D
6136614 SCMA/D
6136615 SCMA/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปัญญาดา ศรี พธูราษฎร์
น.ส. กนกวรรณ จันทร์งาม
นาย อิทธินทั ธ์ นันทจิตตานนท์ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ดวงกมล เบ้าวัน
อ. สุ นทรี อุณหพิพฒั น์
อ. ระวี สุ วรรณเดโชไชย

รศ. มนต์ทิพย์ เทียนสุ วรรณ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136923 SCCH/D
6136924 SCCH/D
6136925 SCCH/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ณัฐพร ศิริบรรลือหาญ (**)
น.ส. สุ นนั ทา ปัญญสังข์ (***)
นาย ฐิติวชั ร์ ตันยาลักษณ์ (***)

แผนการศึกษา
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

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136915
6136916
6136917
6136918
6136919
6136920
6136921
6136922

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปาจรี ย ์ ชื่นตา
น.ส. ชลธิชา โอภิธากร (*)
น.ส. ชุตินธร โสมนิล (**)
นาย วัชระ วิมลทรง (*)
น.ส. เมทินี แย้มเกษร (*)
นาย กฤติพงศ์ คนแรง (*)
น.ส. ภาวิดา ยอดธงชัย (*)
นาย อภิสิทธิ์ มาดขาว (**)

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 ภควัชร์ภาณุรัตน์
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์
ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์

ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์

5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ปริวรรต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136772 RATM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. รัตติกาล น้อยเต็ม (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท

ศ. ดวงฤดี วัฒนศิริชยั กุล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร. 02-2015746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ปริวรรต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธเข้าศึกษาทราบภายหลัง
ติดต่ออาจารย์ผปู ้ ระสานงาน 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
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
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 สาขาวิชาเวชศาสตร์ ปริวรรต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ปริวรรต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136801 RATM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย จิตรภาณุ ก่อเจริ ญวัฒน์ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ศ. ดวงฤดี วัฒนศิริชยั กุล

ศ. ดวงฤดี วัฒนศิริชยั กุล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 20,000 บาท
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร. 02 201 5746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ

หน้า 74

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ปริวรรต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ปริวรรต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136584 RAMD/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

พ.ญ. ธนภรณ์ ทองไพบูลย์

แผนการศึกษา
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ

อ. กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ข้อมูลการดูแลสุ ขภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136813 RADS/D
6136814 RADS/D
6136815 RADS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

ภ.ก. กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวฒั น์ (***)
นาย ภาณุ หลูอารี ยส์ ุ ววณ (**)
น.ส. จิตต์ศมะ คุรุศกั ดาพงศ์ (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2

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

อ. อรลักษณ์ พัฒนาประทีป

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4.รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 6 สิ งหาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 810 B ชั้น8 อาคารโรงเรี ยนพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณสุ ดาศิริ ศรี เวียง
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ข้อมูลการดูแลสุ ขภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-2012684 e-mail : sudasiri.sri@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษาของหลักสู ตร
ภาคการศึกษาที่ 1 เปิ ดวันที่ 6 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ข้อมูลการดูแลสุ ขภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136738 PHBS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. มัสรอณี อาแวกะจิ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ประสงค์ กิติดาํ รงสุ ข

ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. 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 2 - 6 สิ งหาคม 2561
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร โทร.02 3548530 e-mail : Jutatip.sil@mahidol.ac.th
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คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
5. 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
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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136734
6136735
6136736
6136737

PHBS/M
PHBS/M
PHBS/M
PHBS/M

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

ศันสนีย ์ สุ ริยาแสงศรี (*)
กนกกาญจน์ วงศ์มยุรฉัตร
ศศิกานต์ ทองอาจ
อังคณา เกตุจรัญ

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

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

ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา PHBS 554 Introduction to Mathematical Statistics 2 หน่วยกิต (Audit)
เริ่ มเรี ยน วันที่ 2 - 6 สิ งหาคม 2561
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร โทร.02-3548530 e-mail : Jutatip.sil@mahidol.ac.th
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
สถานที่ ห้อง 3207 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.ปุณณภา ระวานนท์
โทร. 02-3548530 e-mail : punnapar.raw@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 ี่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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136936 PHOH/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ศ. พรพิมล กองทิพย์

ศ. พรพิมล กองทิพย์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 6,000 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์

- 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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136603 PHOH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นีรชญานุตม์ พลศักดิ์เดช (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

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

ผศ. อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.พนิตนาฎ จักรเพชร โทรศัพท์ 02-6444070 ต่อ 102
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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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 ี่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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 94

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136604
6136605
6136606
6136607
6136608
6136609
6136610

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

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

ศุภิสรา นาสมรู ป (*)
ปนัดดา โสะหาบ (*)
ญาดาพร ยอดสวัสดิ์ (*)
ละอองทิพย์ บุญโกศล (**)
พรรณโสภาคย์ สังฆะมณี (**)
อัคริ มา คบพร (**)
พักตร์เพ็ญ โรจนทนงค์ (*)

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข
แผน ข
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
ผศ. อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ
ผศ. อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ

ผศ. อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
3.1 รายวิชา PHOH 503 Industrial Hygiene and Occupational Medecine 3 หน่วยกิต (Audit)
3.2 รายวิชา PHOH 648 Occupational Health, Safety and Environment Law & Regulation 2 หน่วยกิต (Audit)
เริ่ มเรี ยนวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
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ณ ห้อง 2707 ชั้น 7 อาคาร 2 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ โทร. 02 - 6444070 ต่อ 102
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 7 อาคาร 2 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวพนิตนาฎ จักรเพชร โทร. 02 6444070 ต่อ 102
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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136739 PHCN/M
6136740 PHCN/M
6136741 PHCN/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. จรรยาภรณ์ บุญสุ วรรโณ (*)
น.ส. ชนิสา เฮงรวมญาติ (*)
นาง นงค์คราญ ชูอินทร์ (*)

แผนการศึกษา
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

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้อง 3407 อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสุ ภาพร บุญชานนท์
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โทร. 02-354-8542 e-mail : supaporn.yun@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 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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136808
6136809
6136810
6136811
6136812

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย วริ นทร โพธิ์ แก้ว (**)
น.ส. เอสรา บัวแก้ว (**)
น.ส. พัชริ นทร์ อัจนากิตติ (*)
น.ส. พิกุล ปิ จจะ (*)
น.ส. กรรณิ กา ทรงกาสี (**)

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

ผศ. นฤมล เอื้อมณี กลู

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น.
ณ ชั้น 4 อาคาร 3 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุ ข
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณสุ ภาพร ยุญชานนท์
โทร. 02-3548542 e-mail : tangoon3@hotmail.com, supaporn.yun@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 ี่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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136660 PHIE/M
6136661 PHIE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพฒั นกุล (*)
น.ส. จุฑาธิป ศิลา (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กาํ จร
ศ. ลีรา กิตติกูล

รศ. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กาํ จร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561)
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 และ อ.ดร.สุ วรรณา เชาวน์รัตนกวี
โทร. 02-354-8541 e-mail : headphep@mahidol.ac.th
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5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนวาส อาคารจรัส ยามเร็ ต คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางเปรมประภา นุตโรจน์
โทร. 02-3548541 e-mail : headphep@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
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136668
6136669
6136670
6136671
6136672
6136673
6136674
6136675
6136676
6136677
6136678
6136679

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อาธารี รุ่ งโรจน์ (*)
น.ส. วชิราพรรณ มุสิกา (*)
น.ส. เสาวลักษณ์ ต้องตา (*)
น.ส. ฐานิฉตั ร เขียวเกษม (*)
น.ส. ภัทรสุ ดา สุ ขโฉม (*)
น.ส. อมรรัตน์ จูส้ วัสดิ์ (*)
นาย อลงกรณ์ หารญรุ จิระกําจร (*)
นาย ณัฐวุฒิ นุชประเสริ ฐ (*)
น.ส. กฤตาณัฐ แพงจันทร์ (*)
นาย จิรัสย์ โลกนิมิตร (**)
นาย นฤเบศถ์ ฝอยทอง (**)
น.ส. กนิษฐา หิ มมะ (**)

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)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. วรากร โกศัยเสวี
ผศ. สุ คนธา ศิริ
ผศ. เฟื่ องฟ้า อุตรารัชต์กิจ
ผศ. ทวี สายวิชยั
อ. กิติพงษ์ หาญเจริ ญ
อ. ชนม์ชนก ถีถะแก้ว
อ. สุ วรรณา เชาวน์รัตนกวี
ผศ. สุ คนธา ศิริ
ศ. ลีรา กิตติกูล
อ. วรากร โกศัยเสวี
รศ. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กาํ จร
ผศ. เฟื่ องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

รศ. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กาํ จร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา PHIE 500 Infectious Diseases And Determinants of Public Health 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.สุ คนธา ศิริ อ.ดร.สุ วรรณา เชาวน์รัตนกวี
โทร.02-3548541 e-mail : headphep@mahidol.ac.th
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
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136554 PHPH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ธิดารัตน์ ชาญชัย (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

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

รศ. มณี รัตน์ ธีระวิวฒั น์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 18,000 บาท
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนในภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา PHHE 640 Social and Behavioral Sciences for Health Education and Health Promotion 2 หน่วยกิต (Audit)
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช โทร. 02-3548543 ต่อ 3701 e-mail : mondha.ken@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
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 ี่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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136555
6136556
6136557
6136558

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

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

กาญจนา ศรี ประเสริ ฐ (**)
จันจิรา อาสมาน (*)
ธัญญาลักษณ์ นาคริ นทร์ (**)
มนัสนันท์ ชมภูวิเศษ (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. มณี รัตน์ ธีระวิวฒั น์
รศ. มณี รัตน์ ธีระวิวฒั น์
รศ. มณี รัตน์ ธี ระวิวฒั น์
รศ. มณี รัตน์ ธีระวิวฒั น์

รศ. มณี รัตน์ ธีระวิวฒั น์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. 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)
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช โทร. 02-3548543 ต่อ 3701 e-mail : mondha.ken@mahidol.ac.th
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
(ภาคพิเศษ) 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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
(ภาคพิเศษ) 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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136745
6136746
6136747
6136748

PHEH/M
PHEH/M
PHEH/M
PHEH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย วิทวัส ยังกองแก้ว (*)
นาย ณัฐวัฒน์ ศิวปฐมชัย (*)
น.ส. นิตยา สุ มูลเวช (*)
น.ส. ปริ ณวดี ชูแก้ว

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ชวลิต วโรดมรังสิ มนั ตุ์
ผศ. ธนาศรี สี หะบุตร
อ. ธวัช เพชรไทย
อ. เชต ใจกัลยา

อ. ชัชวาล สิ งหกันต์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4.รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136742 PHEH/M
6136743 PHEH/M
6136744 PHEH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ณัฐธิดา เจริ ญวิมลรักษ์ (*)
น.ส. สุ จินนั ท์ แสงศรี (**)
น.ส. สาวิตรี ม่วงศรี (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ชัชวาล สิ งหกันต์
อ. สุ วิมล กาญจนสุ ธา
อ. วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล

อ. ชัชวาล สิ งหกันต์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
(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 ี่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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
(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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136755 PHMP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ศิโรรัตน์ สมบัติ (**)

แผนการศึกษา
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ณัฐนารี เอมยงค์

รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560)
1) รายวิชา PHID 501 Current Health Situation and Trend 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.ทวี สายวิชยั โทร.086-6443247 e-mail : tawee.sai@mahidol.ac.th
2) 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
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สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เรี ยนทุกวัน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่เรี ยน ห้อง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร โทร.089-490-8554 e-mail : natkamol.cha@mahidol.ac.th
3) รายวิชา PHCH 604 General Public Health 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท / หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน ตั้งแต่วนั ที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561
เรี ยนทุกวัน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้อง 7516 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ทัศนีย ์ ศิลาวรรณ e-mail : tsilawan@gmail.com
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวกฤติญา โฉมงาม
โทร.085-900-4820 e-mail : kritty2007@gmail.com
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ปิ ดวันวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ปิ ดวันวันศุกร์ที่ 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
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สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
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 โดยติดต่อขอได้ท่ีสาํ 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
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สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136749
6136750
6136751
6136752
6136753
6136754

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ชญาดา รัศมีศาสน์ (*)
ร.อ.หญิง นฤภัทร บัวเย็น
น.ส. พลอยภัสสร อินทร์วนั (*)
นาย พงศ์ศกั ดิ์ กมลสัลย์ (*)
น.ส. กฤติยาณี ธรรมสาร (*)
น.ส. รจนา สุ วรรณเพ็ชร์ (*)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. วิริณธิ์ กิตติพิชยั
อ. ณัฐนารี เอมยงค์
ผศ. วิริณธิ์ กิตติพิชยั
อ. ณัฐนารี เอมยงค์
อ. ณัฐนารี เอมยงค์
ผศ. วิริณธิ์ กิตติพิชยั

รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
3.1 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
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สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
3.2 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
3.3 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
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น.
ณ ห้อง 7517 ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.กฤติญา โฉมงาม
โทร. 085-900-4820 e-mail : kritty2007@gmail.com
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 8 กันยายน 2561 ปิ ดวันที่ 12 มกราคม 2562
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 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
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สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
(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
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สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
(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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136926 PHPH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ชินวัฒน์ ศุภคุณภิญโญ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. โชคชัย หมัน่ แสวงทรัพย์

ผศ. เรวดี จงสุ วฒั น์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวสุ จิตรา ผาติบณ
ั ฑิต
โทร. 02-3548536 e-mail : suchitta.pha@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกอนามัยครอบครัว 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 ี่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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกอนามัยครอบครัว 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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกการพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136596 PHPH/M
6136597 PHPH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย กิตติธชั สิ มาวัน (**)
นาย ปิ ยะณัฐ วิเชียร (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. อังสนา บุญธรรม
ผศ. อังสนา บุญธรรม

รศ. สุ ธรรม นันทมงคลชัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกการพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน (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 ี่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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกการพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน (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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136598
6136599
6136600
6136601
6136602

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อธิชา โตจีน (*)
นาย จิตรภาณุ ศรี เดช (*)
น.ส. ลักษมณ คําลิขิต (*)
น.ส. ณปภา ประยูรวงษ์ (*)
นาย พัชรากร สุ ขสําราญ (*)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. สุ ธรรม นันทมงคลชัย
ผศ. ศุภชัย ปิ ติกุลตัง
ผศ. กนิษฐา จํารู ญสวัสดิ์
ผศ. ปิ ยะธิดา ขจรชัยกุล
อ. กรวรรณ ยอดไม้

รศ. สุ ธรรม นันทมงคลชัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3.รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวสุ จิตตา ผาติบณ
ั ฑิต
โทร. 02-3548536 e-mail : suchitta.pha@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพิเศษ) 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 ี่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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพิเศษ) 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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136785 PHOP/M
6136786 PHOP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. กัลตสิ ริ ไชยศิริ (*)
น.ส. สุ ธิสา เดชศิวะ

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
ผศ. แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

ผศ. แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 - 16.00 น.
ณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุ ข ชั้น 4 อาคาร 3 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณสุ ภาพร ยุญชานนท์ โทร. 02-3548542
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
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
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 141

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136912 PHOP/M
6136913 PHOP/M
6136914 PHOP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ราชฤทธิ์ โกมลสุ ข
น.ส. นิชชุนนั ท์ ประสารพันธ์ (*)
น.ส. มญชุธ์ นีญา ศรี ตระกูล (*)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. อรวรรณ แก้วบุญชู
รศ. อรวรรณ แก้วบุญชู
รศ. อรวรรณ แก้วบุญชู

รศ. อรวรรณ แก้วบุญชู

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 - 16.00 น.
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุ ข คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณสุ ภาพ บุญชานนท์
โทร. 02-3548542 e-mail : supaporn.yun@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
(ภาคพิเศษ) 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 ี่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
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
(ภาคพิเศษ) 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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136781
6136782
6136783
6136784

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาง ปิ ยะนาฏ ช่างเสี ยง (***)
น.ส. จิราพร สุ วะมาตย์ (***)
น.ส. เพ็ญรุ่ ง นวลแจ่ม (***)
น.ส. อริ สรา ฤทธิ์งาม (***)

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

รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของหลักสู ตร สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. น.ส.เพ็ญรุ่ ง นวลแจ่ม และน.ส.อริ สรา ฤทธิ์งาม ต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชา ดังต่อไปนี้
- PHDN 677 Advanged Community Health Nurging 2 หน่วยกิต
- PHPN 674 Nursing theory and Application 2 หน่วยกิต
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น.
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ณ ห้อง 3407 อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา
โทร. 02-354-8542 e-mail : arpaporn.pow@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 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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่ งแวดล้ อม
(ภาคพิเศษ) คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136906 ENTM/M
6136907 ENTM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. รัชนันท์ น้อยอิ่ม
นาย ณัฐวัฒน์ แปวกระโทก (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. เรวดี โรจนกนันท์
ผศ. เรวดี โรจนกนันท์

ผศ. เรวดี โรจนกนันท์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่ งแวดล้ อม
(ภาคพิเศษ) คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
(*) 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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่ งแวดล้ อม
(ภาคพิเศษ) คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
(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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ่ งแวดล้ อมทีย่ งั่ ยืน
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136760 ENLE/M
6136761 ENLE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ชลธิชา อินทสระ (*)
นาย สุ ทธิคุณ แพ่งผ่องใส

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 ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม e-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 15 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 น

หน้า 151

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ่ งแวดล้ อมทีย่ งั่ ยืน
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
ณ ห้อง 4224 อาคารสิ่ งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณศรี สุภางค์ ลิมป์ กาญจนวัฒน์
โทร. 02-441-5000 ต่อ 2117
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ่ งแวดล้ อมทีย่ งั่ ยืน
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ่ งแวดล้ อมทีย่ งั่ ยืน
(ภาคพิเศษ) คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136756
6136757
6136758
6136759

ENLE/M
ENLE/M
ENLE/M
ENLE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. มินตรา เริ่ มงาม (**)
น.ส. ภัทรลดา สิ นทรัพย์
นาย ธนวัฒน์ ศรี สวัสดิ์ (**)
นาย ณพงษ์ แช่มช้อย (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. มณฑิรา ยุติธรรม
อ. มณฑิรา ยุติธรรม
อ. มณฑิรา ยุติธรรม
รศ. รุ่ งจรัส หุตะเจริ ญ

อ. มณฑิรา ยุติธรรม

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560)
3.1 นางสาวมินตรา เริ่ มงาม นางสาวภัทรลดา สิ นทรัพย์ และนายธนวัฒน์ ศรี สวัสดิ์
ต้องลงทะเบียนรายวิชา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
สถานที่เรี ยน วิทยาเขตศาลายา
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม e-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ่ งแวดล้ อมทีย่ งั่ ยืน
(ภาคพิเศษ) คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
3.2 นายณพงษ์ แช่มช้อย
ต้องลงทะเบียนรายวิชา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
สถานที่เรี ยน วิทยาเขตศูนย์ลาํ ปาง
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รศ.รุ่ งจรัส หุตะเจริ ญ โทร. 02-4415000 ต่อ 3109 e-mail : rungjarat.hut@mahidol.ac.th
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
4.1 นางสาวมินตรา เริ่ มงาม นางสาวภัทรลดา สิ นทรัพย์ และนายธนวัฒน์ ศรี สวัสดิ์
ปฐมนิเทศที่วิทยาเขตศาลายา
วันที่ 15 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 น.
ณ ห้อง 4224 ตึกสิ่ งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณศรี สุภางค์ ลิมป์ กาญจนวัฒน์
โทร. 02-4415000 ต่อ 2117
4.2 นายณพงษ์ แช่มช้อย
ปฐมนิเทศที่วิทยาเขตศูนย์ลาํ ปาง
กําหนดการปฐมนิเทศ หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ่ งแวดล้ อมทีย่ งั่ ยืน
(ภาคพิเศษ) คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
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
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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ่ งแวดล้ อมทีย่ งั่ ยืน
(ภาคพิเศษ) คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136520 SHPE/D
6136521 SHPE/D
6136522 SHPE/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พรนิภา เดชแพ (***)
น.ส. สุ ภทั รา บัวเพิ่ม (***)
น.ส. ฐานิดา สุ วลักษณ์ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2

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

ผศ. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องเรี ยน ชั้น 3 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน ผศ.ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ และ รศ.ดร.อุทยั ทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กลุ
โทร. 094-5915054 e-mail : uthaitihip.rak@mahidol.ac.th
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136621 SHSM/M
6136622 SHSM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย อาทิตย์ สิ ทธิเสรี เสมอ (**)
น.ส. ชาลิสา จันทร์จาํ ปา (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. สมทบ ฐิตะฐาน
อ. สมทบ ฐิตะฐาน

อ. สมทบ ฐิตะฐาน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 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

หน้า 161

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
(*) 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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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
(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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136702
6136703
6136704
6136705

SHSS/M
SHSS/M
SHSS/M
SHSS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ณัชพิมพ์ อริ ยะวุฒิไชย (**)
นาย วีรกรณ์ จําปาทอง (**)
น.ส. กมลวรรณ นาคชัยยะ (**)
น.ส. ณัฏฐะณิ ชา ว่องวงศ์อารี (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. เสรี วรพงษ์
ผศ. วนิพพล มหาอาชา
ผศ. วิลาสิ นี อโนมะศิริ
อ. ธเนศ เกษศิลป์

ผศ. เสรี วรพงษ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น.
ณ ห้อง 508 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.ภาณุการณ์ สนใจ
โทร. 098 2692950 e-mail : panukarn.son@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 ี่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
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136700 SHSS/M
6136701 SHSS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. มิตตา บุญเลิศ (*)
น.ส. รุ่ งทิพย์ เกิดแย้ม (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

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

อ. คนางค์ คันธมธุรพจน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องการศึกษาก่อนเปิ ดภาคเรี ยนภาคต้น
- ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น.
ณ ห้อง 508 อาคาร 4 ชั้น 5 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณภานุการณ์ สนใจ
โทร. 098-2692950 e-mail : panukarn.son@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

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
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136680
6136681
6136682
6136683

SHMS/D
SHMS/D
SHMS/D
SHMS/D

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

วิลาสิ ณี คีตวัฒนานนท์ (***)
ศุภลักษณ์ ผาดศรี
ณภาภัช ควรดี (**)
นงลักษณ์ ยอดมงคล (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ณัฐณี ย ์ มีมนต์
ผศ. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์
ศ. พิมพวัลย์ บุญมงคล
อ. ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี

ผศ. โธมัส กวาดามูซ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
วันและเวลา หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.ธิดาพร บุญเม่น
โทร. 02 800 2840 ต่อ 1277 e-mail : tidaporn@mahidol.edu
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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136684 SHMS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. โชติกา พิมพุฒิ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์

ผศ. โธมัส กวาดามูซ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวธิดาพร บุญเม่น
โทร. 02-800-2840 ต่อ 1277 e-mail : tidaporn.bon@mahidol.edu
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136830 SHMS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. เพียรพิศ พงษ์อริ ยทรัพย์ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร

อ. ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่มีตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
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
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- 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
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136827 SHRD/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

พระ ณรงค์ชยั แสนมหายักษ์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. วุฒินนั ท์ กันทะเตียน

ผศ. วุฒินนั ท์ กันทะเตียน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์ การ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136828 SHEO/M
6136829 SHEO/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ฐิตา พงศ์ดารา
พระมหา กิตติคุณ บึงแก้ว (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

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

อ. บุญวดี มนตรี กลุ ณ อยุธยา

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น.
ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน กิ่งกนก เพชรสังข์
โทร. 02-800-2841-60 e-mail : kingkanok.pet@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษหลักสู ตร คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 เปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 เปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์ การ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์ การ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
SHPP/M
SHPP/M
SHPP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นิตยา ฐิติวฒั นพงษ์ (*)
นาย กานต์ชนิต เลิศสิ ริเพียร (**)
น.ส. จิรัชญา สวัสดีมงคล (*)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. สมศักดิ์ อมรสิ ริพงศ์
ผศ. สมศักดิ์ อมรสิ ริพงศ์
ผศ. สมศักดิ์ อมรสิ ริพงศ์

ผศ. สมศักดิ์ อมรสิ ริพงศ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น.
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางนํ้าอ้อย คําชื่น
โทร. 081-8181158 e-mail : namooyk8@gmail.com
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
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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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136965
6136966
6136967
6136968
6136969
6136970
6136971
6136972

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ยุวดี เอี่ยมมงคลสกุล (*)
นาย จิรายุ ธนาวุฒิ (*)
น.ส. ลักษิกา สงวนสุ ข (*)
น.ส. เมธาวี กาจุลศรี
นาย นัฐพล ตั้งมงคลธรรม (**)
น.ส. ภัคพร สิ งห์ทอง (**)
นาย พิสุทธิ์ สุ บงกช (**)
นาย ธัชพงศ์ ตัณฑสุ ทธิ์ (**)

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)
รศ. กมลพร สอนศรี
รศ. กมลพร สอนศรี
รศ. กมลพร สอนศรี
รศ. กมลพร สอนศรี
รศ. กมลพร สอนศรี
รศ. กมลพร สอนศรี
รศ. กมลพร สอนศรี
รศ. กมลพร สอนศรี

รศ. กมลพร สอนศรี

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น.
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางนํ้าอ้อย คําชื่น
โทร. 081-8181158 e-mail : namooyk8@gmail.com
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

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
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136892 SHPP/D
6136893 SHPP/D
6136894 SHPP/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย สาโรจน์ จุย้ เจริ ญ (**)
นาย สิ ทธิพนั ธ์ สกุลสุ ขเจริ ญ (***)
นาย ชาตรี ลุนดํา (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2

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

รศ. ศิริพร แย้มนิล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิจตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องกันภัยมหิ ดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
โทร. 089-2026013 e-mail : siriporn.yam@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
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
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136887
6136888
6136889
6136890
6136891

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย นิธิ อมรพิพิธกุล
น.ส. มัทญา พัชนี (***)
พ.ต.อ. สมศักดิ์ เอี่ยมอิ่ม (**)
น.ส. วิวรรณ เอกริ นทรากุล (**)
นาย ณัฐ คงธนะมงคล (***)

แผนการศึกษา
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

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องเรี ยน ชั้น 3 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน ผศ.ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ และรศ.ดร.อุทยั ทิพย์ เจียวิวรรธน์กลุ
โทร. 094 5915054 e-mail : uthaithip.rak@mahidol.ac.th
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

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
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
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136706
6136707
6136708
6136709

SHIM/M
SHIM/M
SHIM/M
SHIM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อรพรรณ มณี เนตร (*)
ร.ท.หญิง พรพิชญา อิทธิมณฑล
น.ส. วราภรณ์ ปานเงิน (*)
นาย พรชัย ยอดหล้า (*)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. แสงเทียน อยูเ่ ถา
อ. อุดมสิ ทธิ์ จีรสิ ทธิ์กุล
อ. อรรถพล กาญจนพงษ์พร
ผศ. ภัทร์ พลอยแหวน

อ. ฐิตารี ย ์ ศิริศรี ษรชัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3.รายวิชาที่นกั ศึกษาเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้อง 508 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวชลธิชา ดิษฐเกษร
โทร. 081-6202055 e-mail : chonthicha.dit@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
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การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
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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การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ ชีวภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกจุลชีววิทยา คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136948 PYBS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ชลิตา ดําแก้ว (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

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

รศ. มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร. 02 201 5746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 15 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 211 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ ชีวภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกจุลชีววิทยา คณะเภสั ชศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน รศ.มัลลิกา ชมนาวัง ,อาจารย์ ดร.ผกากรอง วนไพศาล
โทร. 081 860 9443 , 091 742 7884 e-mail : mullika.tra@mahidol.ac.th , pagakrong.wan@mahidol.edu
6. กําหนดการปฐมนิเทศของคณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ ชีวภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกจุลชีววิทยา คณะเภสั ชศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสั ชภัณฑ์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136947 PYPH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ชมชนก ตั้งตระกูลธรรม (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. เพ็ญโฉม พึ่งวิชา

รศ. เพ็ญโฉม พึ่งวิชา

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.สุ รัญชนา แก้วสถิตย์
โทร. 02-3543747
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสั ชภัณฑ์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
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 สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสั ชภัณฑ์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เภสั ชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชเคมีและเภสั ชพฤกษเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136944 PYPC/M
6136945 PYPC/M
6136946 PYPC/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ศิวลักษณ์ บุญเรื อง (*)
นาย ศุภณัฐ สุ นทราภิรมย์ (*)
น.ส. พนาวัลย์ พฤกษผา

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร
รศ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร
รศ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร

รศ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของคณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.สุ รัญชนา แก้วสถิตย์
โทร. 02-3543747
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เภสั ชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชเคมีและเภสั ชพฤกษเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์

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
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เภสั ชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชเคมีและเภสั ชพฤกษเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เภสั ชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยาและวิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136937 PYPB/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. มณี รัตนะมาลา โมริ นทร์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ศุภโชค มัง่ มูล

รศ. ศุภโชค มัง่ มูล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร. 02 201 5746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของคณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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เภสั ชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยาและวิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.สุ รัญชนา แก้วสถิตย์
โทร. 02 354 3747
6. ข้อมูลอื่นๆที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
นักศึกษามีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับทุนอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร , ทุน MUPY และทุน 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์
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
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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เภสั ชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยาและวิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136938
6136939
6136940
6136941
6136942
6136943

PYNF/M
PYNF/M
PYNF/M
PYNF/M
PYNF/M
PYNF/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ภูวิจกั ษณ์ หิ ญชีระนันทน์
น.ส. รวินนั ท์ ศรี สมานุวตั ร (*)
นาย ปฐวี มาไพศาลสิ น
น.ส. สิ ริพร เนื่องจํานงค์ (**)
นาย นฤดล จําปาทอง (**)
น.ส. วิรัญญา พิพฒั น์อภิรักษ์ (*)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์
อ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์
อ. ศวิตา จิวจินดา
อ. พิมพิกา กาญจนดําเกิง
ผศ. อรสา สุ ริยาพันธ์
ผศ. อรสา สุ ริยาพันธ์

อ. ปั ทมพรรณ โลมะรัตน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของคณะเภสัชศาสตร์

หน้า 212

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุ ขภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.สุ รัญชนา แก้วสถิตย์
โทร. 02-3543747
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
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คณะเภสั ชศาสตร์

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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136640
6136641
6136642
6136643
6136644

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

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

ขจีพรรณ เชยชุ่ม
สิ ญาธร พลน้อย (*)
ณัฐณิ ชา ปานพยัพ (*)
ลักษณ์ขนิษฐา อรัญกิตติภูมิ (*)
ฐิติรัตน์ ชัยบรรเจิดกุล

แผนการศึกษา
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

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 9 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.00 น.
ณ ห้อง 217 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวกาญจนา คงวารี
โทร. 02-4415333 ต่อ 2542-3 e-mail : kanjana.kon@mahidol.edu
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจ้งข้อมูลรวมถึงกําหนดการต่างๆ ให้นกั ศึกษาทราบทางอีเมลที่นกั ศึกษาระบุในใบสมัคร ดังนี้
1. รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
2. หลักสู ตรมีการอบรมเตรี ยมความพร้อมเชิงวิชาการของนักศึกษาก่อนเข้าหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
โดยมีการอบรม 2 เรื่ อง (มีค่าลงทะเบียนในการอบรม รายละเอียดจะแจ้งให้นกั ศึกษาทราบอีกครั้ง)
2.1 อบรมฟื้ นฟูความรู ้สรี รวิทยา จํานวน 5 วัน (1-3 สิ งหาคม 2561 และวันที่ 6-7 สิ งหาคม 2561)
2.2 อบรมโปรแกรม SPSS จํานวน 1 วัน
3. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 9 สิ งหาคม 2561)
* ทั้งนี้ หากจํานวนผูส้ มัครของทุกรอบที่ผา่ นการคัดเลือก รวมแล้วไม่ถึง 5 คน
ทางหลักสู ตรของดรับเข้าศึกษาในปี การศึกษา 2561 *
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
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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
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
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คณะพยาบาลศาสตร์
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 218

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136645
6136646
6136647
6136648
6136649
6136650
6136651
6136652
6136653
6136654
6136655
6136656
6136657
6136658
6136659

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาง เพ็ญแข สุ ขสถิตย์ (*)
นาง ปิ ยารัตน์ รุ่ งเรื อง (*)
นาง ทัศเนตร พุทธรักษา (*)
ร.ท.หญิง ศุจินธร ซาบําเหน็จ (*)
ร.ท.หญิง ธมลวรรณ ศรี กลัน่ (*)
น.ส. ธัญลักษณ์ ชีวะประไพ (*)
น.ส. อาภาภรณ์ ดีไมล์ (*)
น.ส. สุ วิดา ลิ่มเริ่ มสกุล (*)
น.ส. นวนันท์ เอกลัคนารัตน์
น.ส. อัจฉรา ศรี นุกูล (*)
น.ส. ศิริพร สุ่ มรัตนะ
น.ส. เกศริ น อินธิยศ (*)
น.ส. นิศาชล กวางทอง (*)
นาย ภูมินทร์ ดวงสุ ริยะ (*)
น.ส. นงนุช พันธ์หอม (*)

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)

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

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
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3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 9 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.00 น.
ณ ห้อง 217 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.กาญจนา คงวารี
โทร. 02 441 5333 e-mail : kanjana.kon@mahidol.edu
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 (มีค่าลงทะเบียนในการอบรม รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
6.2.1 อบรมฟื้ นฟูความรู ้สรี รวิทยา จํานวน 5 วัน (วันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 และ วันที่ 6-7 สิ งหาคม 2561)
6.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS
จํานวน 1 วัน
6.3 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 9 สิ งหาคม 2561
* ทั้งนี้ หากจํานวนผูส้ มัครของทุกรอบที่ผา่ นการคัดเลือก รวมแล้วไม่ถึง 5 คน
ทางหลักสู ตรของดรับเข้าศึกษาในปี การศึกษา 2561 *
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
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- 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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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(ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136954
6136955
6136956
6136957
6136958
6136959
6136960

NSMH/M
NSMH/M
NSMH/M
NSMH/M
NSMH/M
NSMH/M
NSMH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. จุฑามาศ อารี รมย์ (*)
น.ส. อรวรรณ จันทรัตน์ (*)
น.ส. จุฬาลักษณ์ ธรรมปัต (*)
น.ส. ศรี วรรณ สวยงาม (*)
นาง วิลาสิ นี วงศ์เจริ ญสวัสดิ์ (**)
น.ส. วรัญญา ธรรมบัญหาร (**)
น.ส. ปะการัง บุญโคตร (*)

แผนการศึกษา
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. นพพร ว่องสิ ริมาศ
ผศ. นพพร ว่องสิ ริมาศ
ผศ. นพพร ว่องสิ ริมาศ
ผศ. นพพร ว่องสิ ริมาศ
ผศ. นพพร ว่องสิ ริมาศ
ผศ. นพพร ว่องสิ ริมาศ
ผศ. นพพร ว่องสิ ริมาศ

ผศ. นพพร ว่องสิ ริมาศ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
(ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 9 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.00 น.
ณ ห้อง 217 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวกาญจนา คงวารี
โทร. 02-4415333 ต่อ 2542-3 e-mail : kanjana.kon@mahidol.edu
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจ้งข้อมูลรวมถึงกําหนดการต่างๆ ให้นกั ศึกษาทราบทางอีเมลที่นกั ศึกษาระบุในใบสมัคร ดังนี้
1. รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
2. หลักสู ตรมีการอบรมเตรี ยมความพร้อมเชิงวิชาการของนักศึกษาก่อนเข้าหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
โดยมีการอบรม 2 เรื่ อง (มีค่าลงทะเบียนในการอบรม รายละเอียดจะแจ้งให้นกั ศึกษาทราบอีกครั้ง)
2.1 อบรมฟื้ นฟูความรู ้สรี รวิทยา จํานวน 5 วัน (1-3 สิ งหาคม 2561 และวันที่ 6-7 สิ งหาคม 2561)
2.2 อบรมโปรแกรม SPSS จํานวน 1 วัน
3. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 9 สิ งหาคม 2561)
* ทั้งนี้ หากจํานวนผูส้ มัครของทุกรอบที่ผา่ นการคัดเลือก รวมแล้วไม่ถึง 5 คน
ทางหลักสู ตรของดรับเข้าศึกษาในปี การศึกษา 2561 *
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
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(ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
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
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136685 NSMY/M
6136686 NSMY/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปรี ดาวรรณ กะสิ นงั (*)
น.ส. ศศิพชั ร พูลสวัสดิ์ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. วรรณา พาหุวฒั นกร
ผศ. วรรณา พาหุวฒั นกร

ผศ. วรรณา พาหุวฒั นกร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ ในวันที่ 9 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.00 น.
ณ ห้อง 217 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.กาญจนา คงวารี
โทร. 02-4415333 ต่อ 2542-3 e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
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คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจ้งข้อมูลรวมถึงกําหนดการต่างๆ ให้นกั ศึกษาทราบทางอีเมลที่นกั ศึกษา
ระบุในใบสมัคร ดังนี้
6.1 รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 รวมทั้งตารางสอน
6.2 หลักสู ตรมีการอบรมเตรี ยมความพร้อมเชิงวิชาการของนักศึกษาก่อนเข้าหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
โดยมีการอบรม 2 เรื่ อง (มีค่าลงทะเบียนในการอบรม รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
6.2.1 อบรมฟื้ นฟูความรู ้สรี รวิทยา จํานวน 5 วัน (วันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 และ วันที่ 6-7 สิ งหาคม 2561)
6.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS
จํานวน 1 วัน
6.3 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 9 สิ งหาคม 2561
* ทั้งนี้ หากจํานวนผูส้ มัครของทุกรอบที่ผา่ นการคัดเลือก รวมแล้วไม่ถึง 5 คน
ทางหลักสู ตรของดรับเข้าศึกษาในปี การศึกษา 2561 *
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
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
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
- 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 229

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136634
6136635
6136636
6136637
6136638
6136639

ชื่ อ-นามสกุล

NSCN/M
NSCN/M
NSCN/M
NSCN/M
NSCN/M
NSCN/M

นาย พายุ เกณฑ์คง (*)
นาง ดวงพร สุ รังกาญจน์ (*)
น.ส. ณัฐพริ มดา แสงหัวช้าง (*)
น.ส. ศิริลกั ษณ์ นวพงษ์ศิรินทร์ (*)
น.ส. กัญจน์ฉตั ร ณรงค์วิทย์ (*)
น.ส. ยุรนันท์ แก้วดี

ประธานหลักสู ตร :

ผศ. รักชนก คชไกร

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. รักชนก คชไกร
รศ. รักชนก คชไกร
รศ. รักชนก คชไกร
รศ. รักชนก คชไกร
รศ. รักชนก คชไกร
รศ. รักชนก คชไกร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 9 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.00 น.

หน้า 231

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
ณ ห้อง 217 คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.กาญจนา คงวารี
โทร. 02-4415333 ต่อ 2542-3 e-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th
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 (มีค่าลงทะเบียนในการอบรม รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
6.2.1 อบรมฟื้ นฟูความรู ้สรี รวิทยา จํานวน 5 วัน (วันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 และ วันที่ 6-7 สิ งหาคม 2561)
6.2.2 อบรมโปรแกรม SPSS
จํานวน 1 วัน
6.3 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 9 สิ งหาคม 2561
* ทั้งนี้ หากจํานวนผูส้ มัครของทุกรอบที่ผา่ นการคัดเลือก รวมแล้วไม่ถึง 5 คน
ทางหลักสู ตรของดรับเข้าศึกษาในปี การศึกษา 2561 *
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
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(**) 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
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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
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136567
6136568
6136569
6136570
6136571
6136572
6136573
6136574

ชื่ อ-นามสกุล

PRPR/D
PRPR/D
PRPR/D
PRPR/D
PRPR/D
PRPR/D
PRPR/D
PRPR/D

น.ส. อัญชลี หิ รัญแพทย์ (**)
น.ส. จิราวรรณ เผื่อแผ่ (***)
นาง นงนุช ใจชื่น
นาย พงษ์ศกั ดิ์ สกุลทักษิณ (**)
น.ส. สญามล เสนาพรม (***)
นาย ชิราวุธ ปุญณวิช (**)
น.ส. ณภาภัช ควรดี (**)
ั ์ (**)
น.ส. วิรัลพัชร มานิตศรศักดิ

ประธานหลักสู ตร :

ผศ. สุ ชาดา ทวีสิทธิ์

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. สุ ชาดา ทวีสิทธิ์
ผศ. สุ ชาดา ทวีสิทธิ์
ผศ. สุ ชาดา ทวีสิทธิ์
ผศ. สุ ชาดา ทวีสิทธิ์
ผศ. สุ ชาดา ทวีสิทธิ์
ผศ. สุ ชาดา ทวีสิทธิ์
ผศ. สุ ชาดา ทวีสิทธิ์
ผศ. สุ ชาดา ทวีสิทธิ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
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4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ วันที่ 17 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย
โทร. 02-4410201 - 4 ต่อ 308 e-mail : warawan.tha@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
(**) 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
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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136579
6136580
6136581
6136582
6136583

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สุ รารัตน์ พวงจําปา (**)
น.ส. ปัญญริ สา บุญยะรัตน์ (*)
น.ส. อรัญญา สุ ยพงษ์พนั ธ์ (**)
นาย พิเชษฐ์ เกียรติประยุกต์ (**)
นาย ณุพรรณ เร่ งสําประทวน (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
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

ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 17 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
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ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางกรณิ ฐา ศริ
โทร. 02 441 0201-4 ต่อ 306 e-mail : kornnitha.sar@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 ี่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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136864 MTMT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. รจิต ชมภูวงศ์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. โชติรส พลับพลึง

ผศ. โชติรส พลับพลึง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตในอัตรา 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ ใบหน้ าขากรรไกร (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136961
6136962
6136963
6136964

ชื่ อ-นามสกุล

DTMP/C
DTMP/C
DTMP/C
DTMP/C

นาย ภัทรวิทย์ อิงคนานุวฒั น์
น.ส. วิสาลักษณ์ ปัญญาวัฒนานนท์ (*)
น.ส. ธันย์ชนก ศิลประเสริ ฐสุ ข (*)
นาย ชีวิน โตวิถีเลิศกุล (**)

ประธานหลักสู ตร :

อ. ณัฐดนัย โชติประเสริ ฐ

แผนการศึกษา

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ณัฐดนัย โชติประเสริ ฐ
อ. ณัฐดนัย โชติประเสริ ฐ
อ. ณัฐดนัย โชติประเสริ ฐ
อ. ณัฐดนัย โชติประเสริ ฐ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 2,700 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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
ภาคฤดูร้อน
วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ ใบหน้ าขากรรไกร (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะทันตแพทยศาสตร์
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
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ ใบหน้ าขากรรไกร (หลักสู ตรนานาชาติ)
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกวิทยาระบบบดเคีย้ ว คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136837 DTDT/C

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ทิพรวี ฉัตรตรัสตรัย

แผนการศึกษา

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. สมศักดิ์ ไมตรี รัตนะกุล

รศ. สมศักดิ์ ไมตรี รัตนะกุล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 2,700 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 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
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกวิทยาระบบบดเคีย้ ว คณะทันตแพทยศาสตร์
- 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
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561) โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกวิทยาระบบบดเคีย้ ว คณะทันตแพทยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136849
6136850
6136851
6136852
6136853
6136854
6136855
6136856
6136857
6136858

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 ศุภกร ปะละไทย
ร.ต. ชนากานต์ ทรัพย์นิรันดร์ (**)
นาย ณพวิทย์ พัฒนะวาณิ ชนันท์ (*)
นาย ณัฐภัทร ยิม้ สละ
น.ส. ภาพตะวัน วิริยะสวัสดิ์
นาย ณัฐกร วิศิษฏ์โสภา (*)
นาย ณัฐพล ยังพลขันธ์
นาย ศิริศกั ดิ์ ไตรฆ้อง (**)
นาย สิ ทธิกร อัศวถาวรวานิช (**)
นาย ศุภรัช ศรี พลอย (**)

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข
แผน ข
แผน ข
แผน ข
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ข
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 ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
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4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00-17.00 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
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
(*) 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
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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136877 EGBE/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. มนต์ณฎั ฐ์ โชคบุญดี (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

ผศ. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 5,500 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 180,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
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
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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
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
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- 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
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136878 EGBE/M
6136879 EGBE/M
6136880 EGBE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พีระนันทน์ วงศ์รัตน์ (*)
น.ส. ชาลิสา สุ ขมี
น.ส. วิชยา วิเชียรฉาย (*)

แผนการศึกษา
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

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
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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
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
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรนํา้ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136908 EGEW/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย เจษฎา จุย้ ประเสริ ฐ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. สุ วรรณา บุญตานนท์

ผศ. รันจนา จินดัล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
นายเจษฎา จุย้ ประเสริ ฐ จะต้องศึกษาและลงทะเบียนในรายวิชา EGEW 612 Experimental Design and Modeling
จํานวน 3 หน่วยกิต
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรนํา้ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรนํา้ (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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรนํา้ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136909 EGEW/M
6136910 EGEW/M
6136911 EGEW/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พัชรากร สักเพ็ง (*)
น.ส. พิมลพรรณ อินทาปัตย์ (*)
น.ส. ระวิวรรณ เศวตะทัต (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ตระการ ประภัสพงษา
อ. วีรวุฒิ ชัยวัฒน์
รศ. สุ วรรณา บุญตานนท์

รศ. สุ วรรณา บุญตานนท์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตในอัตรา 1,800 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 40,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560)
4.1 นางสาวพิมลพรรณ อินทาปัตย์ และ นางสาวระวิวรรณ เศวตะทัต
รายวิชา EGEW 501 Water and Wastewater Engineering 3 หน่วยกิต (Audit)
รายวิชา EGEW 503 Applied Hgdrology 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ

หน้า 262

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรนํา้ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.สุ วรรณา บุญตานนท์ โทร.02-8892138 ต่อ 6331 e-mail : suwanna.boo@mahidol.ac.th
4.2 นางสาวพัชรากร สักเพ็ง ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
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
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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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรนํา้ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136824 EGIE/M
6136825 EGIE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. วาสิ ตา สุ ริยะมาต (**)
น.ส. ณัฐนิช ภิรมย์กิจ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

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

อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 100,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. 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.02-8892138 ต่อ 6203 e-mail : Thanakorn.nae@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136826 EGIE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย คมกริ ช ชุมพล (**)

แผนการศึกษา
แผน ข

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

อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. 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.02-8892138 ต่อ 6203 e-mail : Thanakorn.nae@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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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
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(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 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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136933 EGIC/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย สหรัฐ เสริ มเสนาพร (***)

แผนการศึกษา
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ศ. Mohammad Naghi Eshtiaghi

ผศ. ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วย 2,700 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. หลักสู ตรกําหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษารายวิชา EGCH 698 Thesis
จํานวน 6 รายวิชาดังนี้
1) EGCH 513 Corporate Soclial Responsibility for Engineering
2) EGCH 601 Computational Techniques in Chemical Engineering
3) EGCH 602 Statostical Process and Experimental Design
4) EGCH 642 Food and Pharmaceutical Processes Technology
5) EGCH 645 Non-Thermal Process Engineering
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6) EGCH 674 Pharmaceutical Facilties, Equipment and Process Design
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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136548 EGIC/M
6136549 EGIC/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ปรัชญา อินทร์รอด (**)
นาย ภากร ศรี สงวน (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

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

ผศ. พรชัย บํารุ งศรี

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 10,000 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
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- IELTS
- 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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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136550
6136551
6136552
6136553

EGMI/M
EGMI/M
EGMI/M
EGMI/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อังธิดา ปุณยาพรชัย (*)
นาย จงพุฒิ สิ งห์คา
นาย จตุพร ไวกูณฐ์เวศม์ (**)
นาย พงศธร ชุมภา (**)

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

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

รศ. ชาคริ ต สุ วรรณจํารัส

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
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
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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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์ กร
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136699 EGEA/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย สุ รพล ศรี นอก (**)

แผนการศึกษา
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ธัชชะ จุลชาต

อ. ธัชชะ จุลชาต

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 4-5 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.
สถานที่ จังหวัดราชบุรี/กาญจนบุรี
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวนันทพัทธ์ ทองโสมสวัสดิ์
โทร.02-8892138 ต่อ 6503 e-mail : jiraporn.thn@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 17 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 8 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 11 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 4 พฤษภาคม 2562
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(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

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
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(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136895
6136896
6136897
6136898
6136899
6136900

ชื่ อ-นามสกุล

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

น.ส. กฤตยา ศิวะกฤษณ์กุล
นาย ทรงชัย ดวงพันธ์ (**)
นาย ณธกร แก้วนพรัตน์
น.ส. ชุติมา ประจํา (**)
ร.ต. สันติสุข เทพทอง
นาย อัครพันธุ์ สังข์วงษ์ (**)

ประธานหลักสู ตร :

อ. นริ ศ หนูหอม

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

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

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
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
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
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136696 EGCH/M
6136697 EGCH/M
6136698 EGCH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ดวงกมล บุญบํารุ ง (**)
น.ส. ณัฐชนก แพงแสง (*)
นาย วิทวัส ด่านเสนา (**)

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

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

ผศ. จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 80,000 บาท คือ นายวิทวัส ด่านเสนา
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 40,000 บาท คือ นางสาวดวงกมล บุญบํารุ ง นางสาวณัฐชนก แพงแสง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
4.1 น.ส. ณัฐชนก แพงแสง และ นายวิทวัส ด่านเสนา ต้องลงทะเบียนรายวิชาต่อไปนี้
EGCH 511 Principles and Calculations in Chemical Engineering 3 หน่วยกิต
EGCH 512 Chemical Engineering Thermodynamics 3 หน่วยกิต
EGCH 509 Transport Processes 3 หน่วยกิต
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560)
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EGCH 510 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 3 หน่วยกิต
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561)
4.2 น.ส. ดวงกมล บุญบํารุ ง ต้องลงทะเบียนรายวิชาต่อไปนี้
EGCH 509 Transport Processes 3 หน่วยกิต
EGCH 512 Chemical Engineering Thermodynamics 3 หน่วยกิต
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560)
EGCH 510 Chemical Engineering Kinetics and Ractor Design
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561)
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 20 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ปิ ดวันอังคารที่ 28 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 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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136838
6136839
6136840
6136841
6136842
6136843
6136844
6136845
6136846
6136847
6136848

ชื่ อ-นามสกุล

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

นาย ภาณุพนั ธ์ กฤตนาทิพย์ (***)
นาง รัศมิ์ลภัส สุ ตีคา
นาย ไชยทัศน์ อิ่มสําราญรัชต์ (***)
นาย นิธิ อมรพิพิธกุล
นาง สาวิตรี พัว (***)
น.ส. สาวิกา จินดารัตนาภรณ์
นาย เกียรติศกั ดิ์ จันทร์แก้ว (***)
นาย ธานินทร์ กองลุน (**)
น.ส. ศิวลักษณ์ เจียรทรัพย์ (**)
น.ส. กัญญาภัค แก้วก้องกังวาล (***)
น.ส. คัทลียา จันดา (**)

ประธานหลักสู ตร :

ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ชนัฏฐา จันสุ ทธิรางกูร
อ. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
รศ. อดิศร ลีลาสันติธรรม
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
อ. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
ผศ. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
อ. ชนัฏฐา จันสุ ทธิรางกูร
รศ. อดิศร ลีลาสันติธรรม
อ. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
อ. ชนัฏฐา จันสุ ทธิรางกูร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
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ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00-17.00 น.
สถานที่ ต่างจังหวัด
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวลักษมี ชูใจ
โทร. 081-5957497 email : luksamee.chu@mahidol.edu
5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั 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
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 ี่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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- 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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136624
6136625
6136626
6136627
6136628
6136629
6136630
6136631
6136632
6136633

EGLS/M
EGLS/M
EGLS/M
EGLS/M
EGLS/M
EGLS/M
EGLS/M
EGLS/M
EGLS/M
EGLS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย สุ รัชชา สลับสม (*)
นาย ภูวกร ภิญญานิธิกร (*)
น.ส. สุ มิตราภรณ์ พิศชวนชม (*)
น.ส. ปภาดา บุบผาสวรรค์ (*)
นาย วีระพงษ์ สวัสดี (*)
นาย วันชัย พรหมลี (**)
นาย ศราวุธ จันพนัส (**)
น.ส. นุศรา คังฆะมะโน (*)
นาย วิชยั ไชยมี (**)
นาย อัษฎาวุฒิ เนินสถาน (*)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย

ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
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
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่ งทางราง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136623 EGRS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ศุภชัย คลังทอง (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ภูมินท์ กิระวานิช

รศ. ภูมินท์ กิระวานิช

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
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
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่ งทางราง(หลักสู ตรนานาชาติ)
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 ี่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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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่ งทางราง(หลักสู ตรนานาชาติ)
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136949 RSRD/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย อัคริ นทร์ ปุณยาวรวัฒน์ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. สุ จิตรา เขียวศรี

ผศ. อาดัม นีละไพจิตร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561) คือ
4.1 รายวิชา RSRS 500 Statistics in Rehabilitation Services for Persons with Disabilities 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนประมาณเดือนธันวาคม 2561 (กําหนดการเรี ยนหลักสู ตรจะแจ้งทราบภายหลัง)
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร. ปารณี ย ์ วิสุทธิพนั ธุ์ โทร.02 8895315-9 ต่อ 1239 e-mail : rom_visut@hotmail.com
4.2 รายวิชา RSRS 502 Psychology of Disabilities 2 หน่วยกิต (Audit)
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยนระหว่างวันที่ 1 - 5 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร. วรางครา รัชตะวรรณ โทร.02 8895315-9 ต่อ 1243
e-mail : warangkana.rat@mahidol.ac.th , warangkana6365@gmail.com
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ อาคารอํานวยการวิทยาลัยราชสุ ดา วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.จินตนา ขุนสุ ทน , น.ส.ศิริพร ทัศนิยม
โทร. 02 889 5315-9 ต่อ 1234-5 e-mail : jintana_khun@mahidol.ac.th , siriporn.tas@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 ี่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
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา

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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสํ าหรับบุคคลทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136687
6136688
6136689
6136690
6136691
6136692
6136693
6136694
6136695

RSES/M
RSES/M
RSES/M
RSES/M
RSES/M
RSES/M
RSES/M
RSES/M
RSES/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. แคลร์ ชาน (**)
นาย ชัชวาลย์ อินต๊ะวัน (*)
นาย สัมฤทธิ์ เพิ่มสุ วรรณเจริ ญ (*)
น.ส. วิภาวี ปรัชญาบํารุ ง
นาย เนรมิต ศรี สงั ข์ทอง (**)
น.ส. รัตนาภรณ์ ใจมูล (**)
น.ส. บุษกร สันเทพ
น.ส. ภัสภรณ์ เรื องวงษ์ (*)
นาย จิรัฐิติวฒั น์ ฉายาวรวสุ (**)

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. ธีรศักดิ์ ศรี สุรกุล
ผศ. ธีรศักดิ์ ศรี สุรกุล
ผศ. ธีรศักดิ์ ศรี สุรกุล
ผศ. ธีรศักดิ์ ศรี สุรกุล
ผศ. ปิ ยะรัตน์ นุชผ่องใส
ผศ. ปิ ยะรัตน์ นุชผ่องใส
ผศ. ปิ ยะรัตน์ นุชผ่องใส
ผศ. ปิ ยะรัตน์ นุชผ่องใส
ผศ. ปิ ยะรัตน์ นุชผ่องใส

ผศ. ปิ ยะรัตน์ นุชผ่องใส

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น

หน้า 301

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสํ าหรับบุคคลทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. นายจิรัฐิติวฒั น์ ฉายาวรวสุ จะต้องนําหลักฐานการสําเร็ จการศึกษามายืน่ ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ภายในวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 หากเลยกําหนดดังกล่าวถือว่าไม่มีสิทธิเข้าศึกษา
6. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.จินตนา ขุนสุ ทน
โทร. 02 889 5315 ต่อ 1235 e-mail : Jintana.khu@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
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสํ าหรับบุคคลทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136523
6136524
6136525
6136526

RSQD/D
RSQD/D
RSQD/D
RSQD/D

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

ปรี ดา กังแฮ (***)
วริ นทร อึ้งสําราญ (**)
วิจิตา รชตะนันทิกุล (**)
นิตยา สุ ริยะพันธ์ (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. อิศวรา ศิริรุ่งเรื อง
อ. ปารณี ย ์ วิสุทธิพนั ธุ์
รศ. ทวี เชื้อสุ วรรณทวี
อ. วีระแมน นิยมพล

รศ. ทวี เชื้อสุ วรรณทวี

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น.
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
ณ ห้อง 231 อาคารอํานวยการชั้น 2 วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางศิริพร ทัศนิยม
โทร. 02-889-5315-9 ต่อ 1234 e-mail : siriporn.tas@mahidol.ac.th
6. รายละเอียดอื่นๆ
นักศึกษาที่ยงั ไม่ยนื่ หนังสื อรับรองผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอให้ดาํ เนินการยืน่ หนังสื อรับรองผลคะแนนภาษาอังกฤษไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ)
ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1/2561
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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136575
6136576
6136577
6136578

ชื่ อ-นามสกุล

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

น.ส. พวงแก้ว ต่ายสกุลทิพย์ (*)
นาย ศราวุฒิ รักษาศรี (**)
นาย พีรพงษ์ วงษ์สวรรค์ (*)
นาย พงษ์วฒ
ุ ิ คําเอี่ยม (**)

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 ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. 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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ. วารี วิดจายา โทร.02 4414296 - 8 ต่อ 303 e-mail : waree.widjaja@yahoo.com
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสระว่ายนํ้า วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวรุ ้งเพชร มาน้อย
โทร. 02 441 4296-8 ต่อ 203 e-mail : rung_0802@hotmail.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 ี่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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136730 TMTM/D
6136731 TMTM/D
6136732 TMTM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย อนุชา ปรี ชานุกูล (***)
นาย ปฏิวตั ิ สอางชัย (***)
น.ส. สิ ตางศุ์ เมฆนิติกุล (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 1
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. นริ ศรา จันทราทิตย์
ผศ. อุไร ไชยศรี
รศ. เยาวพา มณี รัตน์

รศ. วรัญญา ว่องวิทย์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
4.รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางจุฑามาศ ชัยวรพร
โทร. 02-3069130 e-mail : chutamas.cha@mahidol.ac.th
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน

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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136733 TMTM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย เกียรติยศ เรื องธรรมจริ ยา

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. อุรุษา แทนขํา

ศ. เกศินี โชติวานิช

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางจุฑามาศ ชัยวรพร
โทร. 02-3069130 e-mail : chutamas.cha@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
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
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 221-222
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 314

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136529
6136530
6136531
6136532
6136533

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

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

มิตรา เกิดอินทร์ (*)
ชาติญา กูลอิสริ ยะ (*)
นวพร เผือกเพ็ชร์ (**)
ต่วนเอริ น ฤกษ์มณี รัตน์ (**)
ฐิติมา มัน่ ชูพงศ์ (*)

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

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

ผศ. บัญญัติ ยงย่วน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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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

หน้า 317

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
(ภาคพิเศษ) สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136534
6136535
6136536
6136537
6136538
6136539
6136540

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.

ชื่ อ-นามสกุล

พริ นทร์ อัศเรศรังสรร
กัญญา อดิศรพันธ์กุล
วันวิสาข์ วัชโรบล (*)
เพชรรัตน์ เพชรโรจน์ (*)
วิภาวี เขียวขํา (**)
พัชรี ภรณ์ เต็งชัยภูมิ (**)
มยุรฉัตร ตางระแม (**)

แผนการศึกษา
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
อ. แก้วตา นพมณี จาํ รัสเลิศ
ผศ. วสุ นนั ท์ ชุ่มเชื้อ
ผศ. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
อ. อธิวฒั น์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
ผศ. ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ผศ. สาวิตรี ทยานศิลป์

ผศ. บัญญัติ ยงย่วน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
(ภาคพิเศษ) สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
(ภาคพิเศษ) สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136796 NUNU/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อรอุมา โพธิ์ รักษา (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย

รศ. นลินี จงวิริยะพันธุ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
นางสุ ดารัตน์ เชื้อพรหม (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-800-2380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ณ ที่ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.นันทัชพร คงอํานาจ
โทร. 02-800-2380 ต่อ 420 e-mail : nantouchaporn.kon@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 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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136795 RANU/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พรนัชชา โสภะวงศ์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย

รศ. นลินี จงวิริยะพันธุ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. 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
เจ้าหน้าที่หลักสู ตรที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
นางสุ ดารัตน์ เชื้อพรหม (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา)
โทร. 02-8002380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
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โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คือ นางนันทัชพร คงอํานาจ
โทร. 02-8002380 ต่อ 405 e-mail : nantouchaporn.kon@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
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- IELTS
- 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
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โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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(ภาคพิเศษ) โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136787
6136788
6136789
6136790
6136791
6136792
6136793
6136794

RANU/M
RANU/M
RANU/M
RANU/M
RANU/M
RANU/M
RANU/M
RANU/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สุ พิชญ์รดา พงศ์ศรี กุล (*)
น.ส. ชนนี บุญมาก (*)
น.ส. คริ สติน่า ลี้สุรพลานนท์
น.ส. กานดา แก้วหอม (*)
น.ส. ไปรยา แก้วจันทรานนท์ (*)
นาย อัฐพล เข็มทอง (**)
นาย ชนะวิทย์ ไสยลาม (*)
น.ส. อรอนงค์ พรมวงษ์ (*)

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. จินตนา ศิริวราศัย
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย
ผศ. จินตนา ศิริวราศัย

รศ. นลินี จงวิริยะพันธุ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
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(ภาคพิเศษ) โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560)
รายวิชา RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต
ผูป้ ระสานงานที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
นางสาวสุ ดารัตน์ เชื่อพรหม (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา) โทร.02-8002380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวนันทัชพร คงอํานาจ
โทร. 02-8002380 ต่อ 420 e-mail : nantouchaporn.kon@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 ี่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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
(ภาคพิเศษ) โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ

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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136611 GRPL/M
6136612 GRPL/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อาทิตยา เสมอวงษ์ (*)
น.ส. วชิรา สุ วรรณรัตน์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน
ผศ. อุษณี ษ์ พิชกรรม

ผศ. อุษณี ษ์ พิชกรรม

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส. วชิรา สุ วรรณรัตน์
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส. อาทิตยา เสมอวงษ์
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส. วชิรา สุ วรรณรัตน์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 20,000 บาท โดยให้เริ่ มชําระในปี การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาละ
10,000 บาท หากไม่สาํ เร็ จการศึกษาภายใน 2 ปี จะต้องชําระภาคการศึกษาละ 5,000 บาท ต่อเนื่องจนกว่า
จะสําเร็ จการศึกษา คือ น.ส. อาทิตยา เสมอวงษ์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
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โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน ผศ.ดร.อุษณี ย ์ พิชกรรม
โทร. 02 201 5232 e-mail : aussanee.pic@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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ระดับโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136934 SCMM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปานเลขา รุ่ งเรื อง (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

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

รศ. ณัฐวุธ สิ บหมู่

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร. 02-2015746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ระดับโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ระดับโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกเวชศาสตร์ การผลิต คณะสั ตวแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136718 VSVS/D
6136719 VSVS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. กฤติกา กีรติคุณากร (***)
น.สพ. พลพนา แก้วเหล็ก (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. กัมพล แก้วเกษ
รศ. กัมพล แก้วเกษ

ผศ. สุ กญั ญา มณี อินทร์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตในอัตรา 2,250 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
4.รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวปานวาด ปรี ยานนท์
โทร. 02-441-5248 e-mail : panwad.pre@mahidol.edu
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกเวชศาสตร์ การผลิต คณะสั ตวแพทยศาสตร์

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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกเวชศาสตร์ การผลิต คณะสั ตวแพทยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ คลินิก(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสั ตวแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136722 VSCS/C
6136723 VSCS/C
6136724 VSCS/C

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

สพญ. อิสริ นทร์ สิ ทธิจารุ ทรัพย์ (*)
นาย ชนาธิป ชวลิตชีวิน
นาย สุ พฒั น์ เซียวรัตนพันธ์

แผนการศึกษา

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. นํ้าผึ้ง สื่ อมโนธรรม
ผศ. สุ กญั ญา มณี อินทร์
อ. สมศักดิ์ วรรธนะนิตย์

อ. กฤษณรงค์ วงศ์บา้ นดู่

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 2,700 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดภาคเรี ยนต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.ปานวาด ปรี ยานนท์
โทร. 02 441 5248 e-mail : panwad.pre@mahidol.edu
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ คลินิก(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสั ตวแพทยศาสตร์

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
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ คลินิก(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสั ตวแพทยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ การวินิจฉัยทางการสั ตวแพทย์ คณะสั ตวแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136721 VSVB/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปภาวริ นท์ ศูนย์คุม้ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. กฤษฎา ใจชื้น

อ. กฤษฎา ใจชื้น

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 2,250 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4.รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร.02-2015746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรี ยนและปฎิบตั ิการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ การวินิจฉัยทางการสั ตวแพทย์ คณะสั ตวแพทยศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.ปานวาด ปรี ยานนท์
โทร. 02-4415248 e-mail : panwad.pre@mahidol.edu
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ การวินิจฉัยทางการสั ตวแพทย์ คณะสั ตวแพทยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกเวชศาสตร์ ประยุกต์ ทางการสั ตวแพทย์ และสั ตวแพทย์ สาธารณสุ ข คณะสั ตวแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136720 VSVB/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พัชราวดี เลิศปัญญาพล (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. บุญรัตน์ จันทร์ทอง

อ. กฤษฎา ใจชื้น

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 2,250 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร. 02-2015746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกเวชศาสตร์ ประยุกต์ ทางการสั ตวแพทย์ และสั ตวแพทย์ สาธารณสุ ข คณะสั ตวแพทยศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.ปานวาด ปรี ยานนท์
โทร. 02-4415248 e-mail : panwad.pre@mahidol.edu
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
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกเวชศาสตร์ ประยุกต์ ทางการสั ตวแพทย์ และสั ตวแพทย์ สาธารณสุ ข คณะสั ตวแพทยศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินิก
กายภาพบําบัดการจัด ดัด ดึง คณะกายภาพบําบัด
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136881
6136882
6136883
6136884

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

สํารองอันดับที่ 1

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ภานุมาส โลจน์สิริศิลป์
น.ส. ภัทรวรรณ เย็นฤดี
นาย ณัฐปคัลภ์ นาที (*)
น.ส. ชัญญานุช ตั้งมโนสัมฤทธิ์ (*)

แผนการศึกษา

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

นาย ธนดล จันทคราม (x)

ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

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

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 2,700 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.
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กายภาพบําบัดการจัด ดัด ดึง คณะกายภาพบําบัด
ณ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณสุ ทธิวรรณ เหมือนโพธิ์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา)
โทร. 02-4414150 ต่อ 20207 e-mail : suttiwan.mue@mahidol.ac.th
5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั 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
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 6 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
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กายภาพบําบัดการจัด ดัด ดึง คณะกายภาพบําบัด
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 351

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินิก
กายภาพบําบัดโรคหลอดเลือดสมอง คณะกายภาพบําบัด
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136885 PTCT/C
6136886 PTCT/C

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อ้อมเดือน ชื่นวารี (*)
นาย เอกวัฒน์ ทองหุ ม้

แผนการศึกษา

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

ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 2,700 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น.
สถานที่ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณสุ ทธิวรรณ เหมือนโพธิ์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา)
โทร. 02-4414150 ต่อ 20207 e-mail :suttiwan.mue@mahidol.ac.th
5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ทางคลินิกที่เหมาะสมกับสาขาเฉพาะทางอย่างน้อย 500 ชัว่ โมง
ณ วันเริ่ มเปิ ดภาคเรี ยน ดังนั้น
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กายภาพบําบัดโรคหลอดเลือดสมอง คณะกายภาพบําบัด
1) ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยงั ไม่มีประสบการณ์การทํางานหรื อยังไม่ครบ 500 ชัว่ โมง ต้องทํางานให้ครบ 500 ชัว่ โมง
และนําใบรับรองประสบการณ์ มายืน่ ให้หลักสู ตรก่อนเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1/2561
2) ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่เปิ ดสอน โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีจาํ นวนผูเ้ ข้าศึกษาตํ่ากว่า 5 คน
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
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินิก
กายภาพบําบัดโรคหลอดเลือดสมอง คณะกายภาพบําบัด
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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คณะกายภาพบําบัด
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136585
6136586
6136587
6136588
6136589
6136590

PTPT/M
PTPT/M
PTPT/M
PTPT/M
PTPT/M
PTPT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. เพ็ญธิดา จิตต์แก้ว
น.ส. ชไมพร แสงนนท์ (*)
น.ส. ทัชญา ประทุม (*)
น.ส. สรัญญา ทรงเจริ ญ
นาย ปรรณกร สังข์นาค
นาย ภิมุกข์ สิ งห์พิทกั ษ์ (*)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์

อ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.เพ็ญธิดา จิตต์แก้ว น.ส.ทัชญา ประทุม น.ส.สรัญญา ทรงเจริ ญ
นายปรรณกร สังข์นาค นายภิมุกข์ สิ งห์พิทกั ษ์
- ชําระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.ชไมพร แสงนนท์
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.ชไมพร แสงนนท์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 25,000 บาท คือ น.ส.เพ็ญธิดา จิตต์แก้ว น.ส.ทัชญา ประทุม น.ส.สรัญญา ทรงเจริ ญ
นายปรรณกร สังข์นาค นายภิมุกข์ สิ งห์พิทกั ษ์
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คณะกายภาพบําบัด
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน กชพรรณ เอี่ยมตะโก
โทร. 02-441-5450 ต่อ 30102 e-mail : kotchapan.aie@mahidol.ac.th
กําหนดการของเปิ ดภาคการศึกษาหลักสู ตร คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 เปิ ดวันที่ 15 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะกายภาพบําบัด
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
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์ และการประกันสารสนเทศ(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136725 ITCY/M
6136726 ITCY/M
6136727 ITCY/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย บุญเลิศ คุณวิโรจน์ลกั ษณ์
นาย รัฐกร นิมิตชัยโกศล
นาย ชนาธิป แก้วเนิน (**)

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข
แผน ข

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

รศ. ดํารัส วงศ์สว่าง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
เดือนสิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 น. (วันปฐมนิเทศหลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์ และการประกันสารสนเทศ(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุ วชั ระกุลธร และนางสาวธันยธรณ์ สุ ทธิเจริ ญ
โทร. 02-441-0909 ต่อ 427 e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th
โทร. 02-354-4333 ต่อ 137 e-mail : thunyathon.sut@mahidol.ac.th
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
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
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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์ และการประกันสารสนเทศ(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136728 ITGT/M
6136729 ITGT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย กีรติ อินทสุ ชาติ (**)
นาย พีรภัฏ ฟ้าอํานวยผล (**)

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข

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

อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 4,500 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. 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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137
e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
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
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136833 ILSE/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย สรรฐณัฐ ปัญญาเสฏโฐ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ปรเมศวร์ เหล่าสิ นชัย

อ. ปรเมศวร์ เหล่าสิ นชัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
- 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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136831 MBNS/M
6136832 MBNS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปิ ยภรณ์ ประเสริ ฐวิทย์
นาย ศุภเสกข์ ยิม้ ละมัย

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

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

รศ. บัณฑิต เจตน์สว่าง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 50,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น 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
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
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
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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ เชิงระบบ(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136935 MBSB/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นภัสสร พูลสวัสดิ์

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ปณัฐ อนุรักษ์ปรี ดา

รศ. สุ รพล พิบูลโภคานันท์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมประจําภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่วยกิตรายวิชาตามอัตราที่ระบุใน Invoice
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SCID 500 Cell & Molecular Biology 3 หน่วยกิต
เริ่ มเรี ยน 25 มิถุนายน - 3 สิ งหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณณัฐภพ บัวหลวง
โทร.02-2015746 e-mail : nuttaphop.bua@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัย
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ เชิงระบบ(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล

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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ เชิงระบบ(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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136820 LCLG/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นลินี ศฤงคารชยธวัช

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. มยุรี ถาวรพัฒน์

อ. มยุรี ถาวรพัฒน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
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
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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
- 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
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136876 LCLG/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย อารี ฟ อารี หมาน

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. มยุรี ถาวรพัฒน์

อ. ยุทธพร นาคสุ ข

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
4.1 รายวิชา LCLG 501 An Overview of Linguistics 3 หน่วยกิต (Audit) อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร. ปัทมา พัฒนพงษ์ โทร. 089 202 3499 e-mail : ppattama@yahoo.com
4.2 รายวิชา LCLG 503 Research Methods in Linguistics 3 หน่วยกิต (Audit) อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร. สราวุฒิ ไกรเสม โทร. 081 643 3936 e-mail : kckraisame@gmail.com
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.นงนุช พงษ์ไพร
โทร. 087 011 3684 e-mail : nongnuoh.pon@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 ี่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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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136865
6136866
6136867
6136868
6136869
6136870
6136871
6136872
6136873
6136874
6136875

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. วรณัน สัตบุศย์ (*)
น.ส. ปวิชญา แสงพิทกั ษ์
น.ส. ธิดารัตน์ สนธิ์ ทิม (*)
น.ส. ธัญญลักษณ์ ทวีกาญจน์
น.ส. อภิษฎา วินิจชัยนันท์
น.ส. ขวัญหทัย ฟูใจ (*)
น.ส. กุลธิดา แซ่หมี่
น.ส. สุ นิสา อินเป็ ง
ว่าที่ร.ต.หญิง ศิริวรรณ สมศรี (**)
นาย ณัฐวุฒิ เพิ่มจิตร (**)
น.ส. เกสรา เกษร (*)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. สิ รินทร พิบูลภานุวธั น์
อ. กฤตยา อกนิษฐ์
รศ. สิ งหนาท น้อมเนียน
อ. สิ รินทร พิบูลภานุวธั น์
อ. กฤตยา อกนิษฐ์
รศ. สิ งหนาท น้อมเนียน
รศ. สิ งหนาท น้อมเนียน
รศ. สิ งหนาท น้อมเนียน
อ. สิ รินทร พิบูลภานุวธั น์
อ. สิ รินทร พิบูลภานุวธั น์
อ. สิ รินทร พิบูลภานุวธั น์

รศ. สิ งหนาท น้อมเนียน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560) คือ
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รายวิชา LCIC 501 Essence of Research Methodology 2 หน่วยกิต (Audit)
รายวิชา LCIC 502 Communicative English 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รศ.ดร.สิ งหนาท น้อมเนียน โทร. 097-9288949 e-mail : snomnian@hotmail.com
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารเพื่อโภชนาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136904 NUFS/M
6136905 NUFS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สวริ นทร์ วีสเพ็ญ
น.ส. แสงอรุ ณ มีโพธิ์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

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

ผศ. นัฐพล ตั้งสุ ภูมิ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 2,000 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. น.ส.สวริ นทร์ วิสเพ็ญ และ น.ส.แสงอรุ ณ มีโพธิ์ มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน
โดยมีเงื่อนไขภายใน 1 ปี การศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่ระบุในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ องมาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต
หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารเพื่อโภชนาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางนิภาพรรณ ศรแก้ว
โทร. 02 800 2380 ต่อ 405 e-mail : nipaphan.sor@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 2561 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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารเพื่อโภชนาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6136797
6136798
6136799
6136800

NUTS/M
NUTS/M
NUTS/M
NUTS/M

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

มัลลิกา ใจสะอาด (**)
พรหมสวรรค์ อินทรพรหม (**)
ขนิษฐา ไชยรักษ์ (*)
พัชราภรณ์ คงภักดี (*)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่
ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

ผศ. ชนิพรรณ บุตรยี่

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. 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
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี นางสุ ดารัตน์ เชื้อพรหม
โทร. 02 800 2380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
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5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอารี วลั ยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.ดลนภา นวมเพ็ชร์
โทร. 00 800 2380 ต่อ 420 e-mail : donnapa.klo@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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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สถาบันโภชนาการ
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136901 NUND/M
6136902 NUND/M
6136903 NUND/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย สิ ทธัตถ์ ไชยวิศิษฏ์
น.ส. วริ ศรา ว่องนิยมเกษตร
น.ส. พรสุ ดา พิลึก

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 ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560)
เฉพาะนักศึกษา รายชื่อดังต่อไปนี้
นางสาววริ ศรา ว่องนิยมเกษตร และนางสาวพรสุ ดา พิลึก
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ
เรี ยนทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
วันและเวลาที่เรี ยนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รศ. วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ โทร. 02-8002380 e-mail : wantanee.krieng@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
วันและเวลา หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสาน นางสุ ดารัตน์ เชื้อพรหม
โทร. 02-8002380 ต่อ 405 e-mail : sudarat.cha@mahidol.ac.th
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 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

หน้า 389

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136834 LAAL/D
6136835 LAAL/D
6136836 LAAL/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ชัชนันท์ ยาทิพย์
น.ส. อรทิพย์ กีรติวฒ
ุ ิพงศ์
น.ส. ปณิ ชา นิติสกุลวุฒิ (**)

แผนการศึกษา
แบบ 1
แบบ 1
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
อ. ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์

รศ. ทรงศรี สรณสถาพร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตอัตรา 5,000 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารสิ ริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.ภารดี เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
โทร.02-441-4401 ต่อ 1740 e-mail : kelly_nun@windowslive.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
(**) 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
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136714
6136715
6136716
6136717

LAAL/M
LAAL/M
LAAL/M
LAAL/M

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

กิตติ์ฐิตา วัฒนกรณ์พิศาล
ศิริพร เพียรชอบธรรม
ทัดดาว แก้วถิ่นดง
มุทิตา เจริ ญศักดิ์ (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
ผศ. วิวรรธน์ พันธัย
รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
อ. กรศิริ บุญประกอบ

อ. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 3,000 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารสิ ริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา

หน้า 394

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.โสภา สี ทอง
โทร. 02 441 4401 ต่อ 1105 e-mail : nuiseethong@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 ี่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
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6136711 LAAL/M
6136712 LAAL/M
6136713 LAAL/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ทรรศนีย ์ เศรษฐวงษา
น.ส. พัชรี ยา โคตะมูล
นาย กฤษดา ผ่องใส

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร
อ. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
ผศ. วิวรรธน์ พันธัย

----------

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารสิ ริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.โสภา สี ทอง
โทร. 02-4414401 ต่อ 1105 e-mail : nuiseethong@gmail.com
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์

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
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 398

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์
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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ ทธิมนุษยชนและสั นติศึกษา
โครงการจัดตั้งสถาบันสิ ทธิมนุษยชนและสั นติศึกษา
เลขประจําตัวนักศึกษา
6136710 HPRP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ชนินทร์ เกตุปราชญ์ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉวั่

อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉวั่

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ คือ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม 3,200 บาท
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและดาวน์โหลด Invoice ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาใดๆ
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
รายวิชาที่ตอ้ งลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 จะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบทาง E-mail ที่ระบุในใบสมัคร
รวมถึงกําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ ทธิมนุษยชนและสั นติศึกษา
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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
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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
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

