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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137757 SIIM/M
6137758 SIIM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. จิตราพร ละม่อม
น.ส. เบญญาภา ธนธรรมทิศ

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

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

ศ. สุ นีย ์ กอรปศรี เศรษฐ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

6137780
6137781
6137782
6137783
6137784

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พฤกษชาติ สิ งห์สุวรรณ (*)
น.ส. วริ ศรา หวานจริ ง (**)
น.ส. ชลดา ศรี โพนทอง (**)
นาย จตุพงศ์ ปิ่ นแก้ว (**)
น.ส. อารี ยา บุญโท (**)

แผนการศึกษา
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

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
(ลงทะเบียนเรี ยนพร้อมการลงทะเบียนในภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา SIAN 502 Fundamental Anatomy 2 หน่วยกิต (Audit)
ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,800 บาท
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.ภัสรา ลานเหลือ โทร. 02-419-7035
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ และโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137769 SIMC/M
6137770 SIMC/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. วิวิศนา โชติศกั ดิ์ (*)
น.ส. มาลีวลั ย์ ธีรวัฒนานนท์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล
ผศ. ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล

ผศ. ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกลุ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ และโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

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
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ และโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137771 SIMP/M
6137772 SIMP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปิ ยพร ปวงประเสริ ฐ (*)
น.ส. กนกวรรณ ตฤณขจี (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์
รศ. นภมน ศรี ตงกุล

รศ. นภมน ศรี ตงกุล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137755 SIPM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

ภ.ญ. กฤชติยาภรณ์ คงธนะวานิช (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

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

รศ. อดิศกั ดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(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 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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137756 SIPM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ปกรณ์ สุ ขโข

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. อุไรวรรณ พานิช

รศ. อดิศกั ดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137776 SILS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาง คติ แซ่ไหล (**)

แผนการศึกษา
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ศ. ธนวรรณ กุมมาลือ

ศ. ธนวรรณ กุมมาลือ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
(*) 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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

หน้า 1

การแพทย์ แผนไทยประยุกต์ มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์
(ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138128 SITT/M
6138129 SITT/M
6138130 SITT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สิ รินทรา ฝนดี (*)
น.ส. จิตรานนท์ เกศแก้วรณฤทธิ์ (**)
น.ส. กนกวรรณ กิ่งทอง (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ประวิทย์ อัครเสรี นนท์
รศ. ประวิทย์ อัครเสรี นนท์
รศ. ประวิทย์ อัครเสรี นนท์

รศ. ประวิทย์ อัครเสรี นนท์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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. กําหนดการปฐมนิเทศหลักสู ตร
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.พรพิมล ชาญจิตร โทร. 02-419-8825 email : gradthaimed@gmail.com
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
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การแพทย์ แผนไทยประยุกต์ มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์
(ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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การแพทย์ แผนไทยประยุกต์ มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์
(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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ การแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137767 SIAN/D
6137768 SIAN/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ศศิภา เพียรรําลึก (***)
น.ส. ศุจิรัตน์ บุญรัศมี (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ศิรินุช ศรี เจริ ญเวช
รศ. ศิรินุช ศรี เจริ ญเวช

รศ. สิ ทธา ปิ ยสี ลกุล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ การแพทย์ (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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ การแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

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

6137759
6137760
6137761
6137762

SIMB/M
SIMB/M
SIMB/M
SIMB/M

สํารองอันดับที่ 1

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

แผนการศึกษา

น.ส. นุจรี ยิง่ ยงดํารงฤทธิ์ (x)

แผน ก(2)

นาย อานนท์ ปุ้ยตระกูล
นาย ธนกฤต พิชยั ธรรม
น.ส. จันทนา ผลประเสริ ฐ
น.ส. เอมอุษา อาสุ (**)

แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ประพัฒน์ สุ ริยผล
ผศ. ประพัฒน์ สุ ริยผล
ผศ. ประพัฒน์ สุ ริยผล
ผศ. ประพัฒน์ สุ ริยผล

ผศ. ประพัฒน์ สุ ริยผล

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 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561)
- นายธนกฤต พิชยั ธรรม น.ส.จันทนา ผลประเสริ ฐ และน.ส.เอมอุษา อาสุ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ให้ลงทะเบียนเรี ยน รายวิชาดังนี้
รายวิชา SIRE 507 Fundamental Computer Science for Biologist 1 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุ ริยผล โทร.02-419-7000 ต่อ 92685 e-mail : prapat.sur@mahidol.ac.th
- นายอานนท์ ปุ้ยตระกูล ให้ลงทะเบียนเรี ยน รายวิชาดังนี้
รายวิชา SIRE 508 Fundamental Genetics for Computer Scientist 1 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุ ริยผล โทร.02-419-7000 ต่อ 92685 e-mail : prapat.sur@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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
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คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
(**) 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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน

หน้า 4

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

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137702
6137703
6137704
6137705
6137706

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

ทพ. ปราชญ์ พลวัฒน์
น.ส. วราภรณ์ อ่วมอ่าม
น.ส. พัชรี ยา ทานอก (**)
นาง เสาวณี ย ์ เจริ ญสุ ข (*)
น.ส. วนัชพร อุสส่ าห์กิจ

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ตรี ภพ เลิศบรรณพงษ์
ผศ. สหัสา หมัน่ ดี
ผศ. วรวรรณ วาณิ ชย์เจริ ญชัย
ผศ. สุ ประพัฒน์ สนใจพาณิ ชย์
รศ. เชิดศักดิ์ ไอรมณี รัตน์

รศ. เชิดศักดิ์ ไอรมณี รัตน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ่ี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 สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138099 SIPO/M
6138100 SIPO/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ตุลธร ตุลาธาร
น.ส. สิ ริกญั ญา นิ่มแย้ม

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ศศิธร สุ ขถมยา
อ. ศศิธร สุ ขถมยา

รศ. กุลภา ศรี สวัสดิ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 20 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 14.00 น.
ณ โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.สิ รินทร์ ศุภธีรวงศ์
โทร. 02-419-3431 e-mail : Sirin.Sup@mahidol.edu
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137775 SIBS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

ภ.ญ. บุณยานุช รามวรังกูร (***)

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 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

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

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138061
6138062
6138063
6138064

SCAN/D
SCAN/D
SCAN/D
SCAN/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

พ.ญ. ศักดิ์สิรินทร์ ศักดิ์สูง
นาย นวภัทร มาลัยวงศ์
น.ส. กวิตา ชุมภูชยั (***)
นาย วราชินย์ กางโนนงิ้ว (**)

แผนการศึกษา
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
รศ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
รศ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
รศ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช

รศ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 นายนวภัทร มาลัยวงศ์ นางสาวกวิตา ชุมภูชยั
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
- หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผา่ นตามเกณฑ์ TOEFL-ITP ต้องไม่ต่าํ กว่า 400
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 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 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 150-153
(***) 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

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138088 SCAN/M
6138089 SCAN/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ชลดา ศรี โพนทอง (**)
น.ส. อารี ยา บุญโท (**)

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 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผา่ นตามเกณฑ์ข้นั ตํ่า MU-Grad Test ต้องไม่ต่าํ กว่า 45 คะแนน
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์

กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138087 SCAM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. วิมลณัฐ สุ ขพล (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

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

อ. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริ ญ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 ตร
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์

2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138084 SCIM/M
6138085 SCIM/M
6138086 SCIM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อาธิติยา อันอาจ
น.ส. ไอริ ณ สุ ขขา (*)
น.ส. กฤษณา ใจวัน (*)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ผดุงศรี ดับส์
ผศ. ผดุงศรี ดับส์
ผศ. ผดุงศรี ดับส์

ผศ. ผดุงศรี ดับส์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวอาธิติยา อ้นอาจ
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นางสาวไอริ ณ สุ ขขา นางสาวกฤษณา ใจวัน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวอาธิติยา อ้นอาจ
- ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ คือ นางสาวไอริ ณ สุ ขขา นางสาวกฤษณา ใจวัน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน(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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138082 SCPA/M
6138083 SCPA/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พัทธ์ธีรา เทพวงค์ (*)
น.ส. ธมลวรรณ อุตรวิเชียร (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

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

อ. พรทิพย์ ชัยชมภู

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง Pr 101 อาคาร Pr คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวอธิศรี สิ ทธิปัญญา
โทร. 02 - 2015580 e-mail : athisri.sit@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138081 SCEP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย นพพล แสนชื่น

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

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

ผศ. รัชกฤต ศรี เกื้อ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
วันที่ 2 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
ณ ห้อง PR408 ชั้น 4 ตึก PR ภาควิชาสรี รวิทยา ค.วิทยาศาสตร์ พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวอมรา เมืองงาม
โทร. 02 - 2015611 e-mail : ummara.mua@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138066 SCPO/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นิธินนั ท์ ศรี รวีโรจน์

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. พันธ์ญา สุ นินทบูรณ์

รศ. สมบัติ ธนะวันต์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
- หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138079 SCPS/M
6138080 SCPS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. มุตจริ นทร์ สุ ขศาศวัต (*)
นาย นิพิฐพนธ์ ศรี ไม้ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. วิชชุดา แสงสว่าง
ผศ. วิชชุดา แสงสว่าง

ผศ. วิชชุดา แสงสว่าง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
- นางสาวมุตจริ นทร์ สุ ขศาสวัต ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
- นายนิพิฐพนธ์ ศรี ไม้ ชําระค่าหน่วยกิต ดังนี้
รายวิชา SCPS หน่วยกิตละ 9,000 บาท
รายวิชาอื่นที่ไม่ใช่รายวิชา SCPS หน่วยกิตละ 3,200 บาท โดยหลักสู ตรจะขออนุมตั ิจากต้นสังกัดรายวิชา
ในภาคการศึกษาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนต่อไป
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- นายนิพิฐพนธ์ ศรี ไม้ ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
- นางสาวมุตจริ นทร์ สุ ขศาสวัต ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
วันที่ 2 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
ณ ห้อง PR408 ชั้น 4 ตึก PR ภาควิชาสรี รวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวอมรา เมืองงาม
โทร. 02 - 2015611 e-mail : ummara.mua@mahidol.ac.th
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์

กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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
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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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138075
6138076
6138077
6138078

SCBT/M
SCBT/M
SCBT/M
SCBT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อลิสา นิระ (*)
นาย วิรากร พิมพาสี ดา
น.ส. เบญญา นนทลีรักษ์
นาย นปวิช นนทแก้ว (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)
แผน ก(1)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. สิ ริพงษ์ ฐิตะมาดี
ผศ. สิ ริพงษ์ ฐิตะมาดี
ผศ. สิ ริพงษ์ ฐิตะมาดี
ผศ. สิ ริพงษ์ ฐิตะมาดี

ผศ. สิ ริพงษ์ ฐิตะมาดี

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นางสาวอลิสา นิระ
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายวิรากร พิมพาสี ดา นางสาวเบญญา นนทลีรักษ์ นายนปวิช นนทแก้ว
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท คือ นางสาวอลิสา นิระ โดยแบ่งชําระ ดังนี้
ปี การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ชําระ 100,000 บาท
ปี การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ชําระ 50,000 บาท
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 15,000 บาท คือ นายวิรากร พิมพาสี ดา นางสาวเบญญา นนทลีรักษ์ นายนปวิช นนทแก้ว
โดยแบ่งชําระดังนี้
ปี การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ชําระ 10,000 บาท
ปี การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ชําระ 5,000 บาท
และชําระ 5,000 บาท ในทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์จนกว่าจะจบการศึกษา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
วันที่ 27 สิ งหาคม 2561 เวลา 14.00 น.
สถานที่ ห้อง BT205 ชั้น 2 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คือ นางนิตยา จีนเกิด
โทร. 02 - 2015310 e-mail : nittaya.jee@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์

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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

6138090
6138091
6138092
6138093
6138094

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย นคริ นทร์ จายโจง
นาย ธนาวุฒิ หน่วงเหนี่ยว
นาย ธิบดี หมัน่ ดี (*)
น.ส. อัสมา สาเมาะ (*)
นาย มงคลชัย สุ ขมี

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ
ผศ. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ
ผศ. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ
ผศ. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ
ผศ. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ

ผศ. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายนคริ นทร์ จายโจง นางสาวอัสมา สาเมาะ
นายมงคลชัย สุ ขมี
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นายธนาวุฒิ หน่วงเหนี่ยว นายธิบดี หมัน่ ดี
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ นายนคริ นทร์ จายโจง
นางสาวอัสมา สาเมาะ นายมงคลชัย สุ ขมี
- ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ คือ นายธนาวุฒิ หน่วงเหนี่ยว นายธิบดี หมัน่ ดี
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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 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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาพิษวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138067 SCTX/D
6138068 SCTX/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สุ นิษา ชายเชิด
น.ส. กนกพรรณ เครื อประเสริ ฐกุล

แผนการศึกษา
แบบ 1
แบบ 2

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

ศ. ศกรณ์ มงคลสุ ข

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
วันที่ 15 สิ งหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
สถานที่ ห้อง R501 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คือ คุณยุพาภรณ์ แสงฤทธิ์
โทร. 02 - 2015834 e-mail : yupaporn.sae@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 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
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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138074 SCTX/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. กฤตยาณี จําคํา (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

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

ศ. ศกรณ์ มงคลสุ ข

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
วันที่ 15 สิ งหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
สถานที่ ห้อง R501 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คือ คุณยุพาภรณ์ แสงฤทธิ์
โทร. 02 - 2015834 e-mail : yupaporn.sae@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138069 SCBI/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. วดีพร รัตนานุพงศ์ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. อรุ ณี อหันทริ ก

รศ. อรุ ณี อหันทริ ก

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 284,100 บาท โดยชําระตั้งแต่ภาค 1/2561
ภาคการศึกษาละ 82,500 บาทต่อปี ไม่เกิน 165,000 บาท
ได้รับทุนจํานวน 3 ปี (ปี การศึกษา 2561 - 2563)
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
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

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138065 SCMA/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ธเนศ ปริ ญญ์เตชาภัทร

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์

รศ. มนต์ทิพย์ เทียนสุ วรรณ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 ตร
วันที่ 15 สิ งหาคม 2561 เวลา 12.30 - 15.30 น.
สถานที่ ห้องประชุมอาคารสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล พญาไท
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณศวิตา พงษ์ประยูร
โทร. 02 - 2015342 e-mail : savita.pon@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 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 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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 และวิศวกรรมวัสดุ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138072 SCME/M
6138073 SCME/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. วาสิ ฎฐี แจ้งสว่าง (**)
น.ส. ณัฏฐ์นรี พุกกาพันธุ์ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. กิตติทศั น์ สุ บรรณจุย้
ผศ. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริ ญ

ผศ. เติมศักดิ์ ศรี คิรินทร์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138070 SCCH/M
6138071 SCCH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ศุภณัฏฐ์ โลหณุต (*)
น.ส. ผกากานต์ เงินประดับ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. รัตติกาล จันทิวาสน์
ผศ. รัตติกาล จันทิวาสน์

ผศ. พสิ ษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 20 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 14 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์

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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื อความหมาย
วิชาเอกแก้ไขการพูด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137728 RACD/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

นาย อวิรุทธิ สร้อยระยับ

แผนการศึกษา
แผน ก( )

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
ผศ. กัลยาณี มกราภิรมย์

ผศ. กัลยาณี มกราภิรมย์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทราบภายหลัง
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ

หน้า

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื อความหมาย
วิชาเอกแก้ไขการพูด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน

ขึนไป หรื อ
คะแนน ขึนไป

สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื อความหมาย
วิชาเอกแก้ไขการพูด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.
โทรสาร

ต่อ

-

- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ปริวรรต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137729 RATM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. วันอังคาร พูลศรี (***)

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 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ปริวรรต(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
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 ยนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
จากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด ๔ รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง ๔ รายวิชา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาแรกที่
เข้าศึกษา 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 ๔ รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
- 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. 2548 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร 02-4414125
ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115

หน้า 3

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

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137854 PHBS/M
6137855 PHBS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ธนวัฒน์ อําพันธ์
น.ส. สุ กานดา สุ ขศาลา (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
รายวิชา PHBS 554 Introduction to Mathematical Statistics 2 หน่วยกิต (Audit)
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร โทร.02-3548530 e-mail : Jutatip.sil@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันเสาร์ที่ 18 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 น.
สถานที่ ห้อง 3205 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.ปุณณภา ระวานนท์
โทร. 02-3548530 e-mail : punnapar.raw@mahidol.ac.th

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137834 PHET/D
6137835 PHET/D
6137836 PHET/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สุ ณฐั ธิญา โมกจัตุรัส (***)
น.ส. จุฑารัตน์ แก้วบุญชู (**)
นาย วิศวะ มาลากรรณ (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
ผศ. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
ผศ. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

ผศ. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 4,200 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 60,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 9 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
ณ อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ (อาคาร 2) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณปริ ชาติ ศรี สุวรรณ
โทร. 02-354-8540
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์

กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137840
6137841
6137842
6137843

PHET/M
PHET/M
PHET/M
PHET/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สุ ปณิ ศราย์ แหวนวงษ์ (**)
นาย คณิ ศร จินดามณี (**)
นาย กิตติศกั ดิ์ เพชรวิสูตร (*)
น.ส. ปริ ณวดี ชูแก้ว

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. เนาวรัตน์ เจริ ญค้า
รศ. เนาวรัตน์ เจริ ญค้า
รศ. เนาวรัตน์ เจริ ญค้า
รศ. เนาวรัตน์ เจริ ญค้า

รศ. เนาวรัตน์ เจริ ญค้า

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็ นต้นไป
ณ ภาควิชาวิศวกรรมสุ ขาภิบาล ชั้น 2 อาคาร 2 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณปริ ชาติ ศรี สุวรรณ
โทร. 02-3548540 e-mail : jackneverdie@hotmail.com
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138095 PHOH/M
6138096 PHOH/M
6138097 PHOH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. กัลย์ทิพา ศิริยงิ่ วัฒนาคุณ (*)
น.ส. เสาวลักษณ์ ปรักมาศ (*)
นาย แสงทวี สามารถ (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
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 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 10.00น.
ณ ห้อง 2702 ชั้น 7 อาคาร 2 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณพนิตนาฏ จักรเพชร
โทร. 02-644-4070 ต่อ 102
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137794 PHCN/M
6137795 PHCN/M
6137796 PHCN/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ณัฐพล ชัยลังกา (*)
น.ส. ศิรินนั ท์ อินสําราญ (**)
น.ส. นันทิพฒั ชน์ ทัดศรี พีรดล (**)

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

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

รศ. นฤมล เอื้อมณี กลู

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 18 สิ งหาคม 2561 เวลา 12.30 น. เป็ นต้นไป
ณ ชั้น 4 อาคาร 3 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน รองศาสตราจารย์นฤมล เอื้อมณี กลู
โทร. 087 502 4441 e-mail : naruemon.aue@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์

กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุ ข
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137859 PHIE/M
6137860 PHIE/M
6137861 PHIE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สุ ชีรา ครองบุญ (*)
น.ส. จุฑาทิพย์ ปรี การ (**)
น.ส. พัชริ นทร์ กลัดแป้น (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. จักร์กริ ช หิ รัญเพชรรัตน์
รศ. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กาํ จร
อ. วรากร โกศัยเสวี

รศ. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กาํ จร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
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- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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 ต่อ150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137785
6137786
6137787
6137788
6137789
6137790
6137791
6137792

ชื่ อ-นามสกุล

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

น.ส. ธิติยา บูรณถาวรสม
น.ส. ศศิวิมล มีเนตรขํา (*)
น.ส. เสาวภา คชลัย (*)
น.ส. อรพรรณ กันยะมี (**)
น.ส. อัจฉราพรรณ อินต๊ะสุ วรรณ์ (**)
นาย สรวิศ เปรมศรี (**)
น.ส. วรรณพร ผือโย (*)
น.ส. พันธ์ทิภา พุทธเมฆ (**)

ประธานหลักสู ตร :

รศ. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กาํ จร

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)
อ. จิรพันธุ์ จันทร์จร
อ. กิติพงษ์ หาญเจริ ญ
อ. พีรยา เอกจริ ยาวัฒน์
อ. สุ วรรณา เชาวน์รัตนกวี
ผศ. สุ คนธา ศิริ
รศ. มณี ชะนะมา
ผศ. ทวี สายวิชยั
อ. วรากร โกศัยเสวี

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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) คือ
รายวิชา PHIE 500 Infectious Diseases And Determinants of Public Health 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.สุ คนธา ศิริ อ.ดร.สุ วรรณา เชาวน์รัตนกวี
โทร.02-3548541 e-mail : headphep@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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 สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137856 PHPH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. จิตรเลขา กูต้ ระกูลเจริ ญ

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ภรณี วัฒนสมบูรณ์

รศ. มณี รัตน์ ธีระวิวฒั น์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนในภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา PHHE 640 Social and Behavioral Sciences for Health Education and Health Promotion 2 หน่วยกิต (Audit)
ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,800 บาท
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช โทร. 02-3548543 ต่อ 3701 e-mail : mondha.ken@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันอาทิตย์ที่ 5 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ ห้อง 3607 ชั้น 6 อาคาร 3 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณอรัญญา จันทร
โทร. 02-354-8543 ต่อ 3604 e-mail : bu.phhe@gmail.com
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์

กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

6137865
6137866
6137867
6137868

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

ประธานหลักสู ตร :

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่ อ-นามสกุล

วรพรรณ เครื อคล้าย (*)
จามจุรี ประโพธิ์ ศรี (**)
นิตยาภรณ์ ไชยแสน (**)
กัลยพัชร พันธุ์ชื่นสุ ข (*)

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 ธีระวิวฒั น์
ผศ. ภรณี วัฒนสมบูรณ์

รศ. มณี รัตน์ ธีระวิวฒั น์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
(ลงทะเบียนเรี ยนพร้อมการลงทะเบียนในภาคต้น ปี การศึกษา 2561) คือ
รายวิชา PHHE 640 Social and Behavioral Sciences for Health Education and Health Promotion 2 หน่วยกิต (Audit)
ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 2,500 บาท
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช โทร. 02-3548543 ต่อ 3701 e-mail : mondha.ken@mahidol.ac.th
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 5 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 - 13.00น.
ณ ห้อง 3607 ชั้น 6 อาคาร 3 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณอรัญญา จันทร
โทร. 02-354-8543 ต่อ 3604 e-mail : bu.phhe@gmail.com
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137832 PHEH/M
6137833 PHEH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ชวนันท์ มาลี (*)
น.ส. วิชญาพร ชูสุทธิ์ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ดวงรัตน์ อินทร
อ. สุ วิมล กาญจนสุ ธา

อ. ชัชวาล สิ งหกันต์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

6137830 PHES/M
6137831 PHEH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อรุ ณี ศรี วิไล (**)
นาย ปรัชญา นาคะเจริ ญ (**)

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ศิราณี ศรี ใส
อ. เชต ใจกัลยา

อ. ชัชวาล สิ งหกันต์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
(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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ สุขภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137820 PHHI/M
6137821 PHHI/M
6137822 PHHI/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พิชชาพร พุทธิไพบูลย์ (*)
น.ส. ชนากานต์ ฟุ้งสาคร (**)
น.ส. ระวิวรรณ ประสงค์ทรัพย์ (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. พิจิตรพงศ์ สุ นทรพิพิธ
ผศ. พิจิตรพงศ์ สุ นทรพิพิธ
ผศ. พิจิตรพงศ์ สุ นทรพิพิธ

ผศ. พิจิตรพงศ์ สุ นทรพิพิธ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 2,700 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 60,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5.ข้อมูลอื่นๆที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี โทร.081-285-5658 e-mail : pratana.sat@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ สุขภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ สุขภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137845 PHPH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ชณัญยา ฟ้าหวัน่ (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล

ผศ. เรวดี จงสุ วฒั น์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกโภชนวิทยา
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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์

2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

6137793 PHPH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พัณณ์ชิตา แก้วกุลเศรษฐ์ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. อังสนา บุญธรรม

รศ. สุ ธรรม นันทมงคลชัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 เพื่อวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกการพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน (ภาคพิเศษ) 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
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์ )
วิชาเอกการพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน (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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137838 PHET/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ศุภกร สงวนสิ น

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. เนาวรัตน์ เจริ ญค้า

รศ. เนาวรัตน์ เจริ ญค้า

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็ นต้นไป
ณ ภาควิชาวิศวกรรมสุ ขาภิบาล ชั้น 2 อาคาร 2 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณปริ ชาติ ศรี สุวรรณ
โทร. 02-3548540 e-mail : jackneverdie@hotmail.com
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ งแวดล้อม
คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137895 ENTM/M
6137896 ENTM/M
6137897 ENTM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

นาย ภาณุเดช อิมสําราญรัชต์ (*)
น.ส. มณีไพลิน เวทศิลป์
น.ส. พรธีรา เปรมภิรักษ์ (**)

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

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
ผศ. เรวดี โรจนกนันท์
ผศ. เรวดี โรจนกนันท์
ผศ. เรวดี โรจนกนันท์

ผศ. เรวดี โรจนกนันท์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ชําระค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์

,

บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน

. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . น
ณ ห้อง
ชัน อาคารสิ งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นายภัทรพล แก้วสถิตย์
โทร. - - ต่อ
e-mail : pattarapon.kae@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน

หน้า

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ งแวดล้อม
คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ

หน้า

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ งแวดล้อม
คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.

ต่อ

-

บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองกล่าวมาที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น

หน้า

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137888
6137889
6137890
6137891
6137892
6137893
6137894

ชื อ-นามสกุล

ENTM/M
ENTM/M
ENTM/M
ENTM/M
ENTM/M
ENTM/M
ENTM/M

น.ส. สุ ดปรารถนา พฤกษาทร (*)
น.ส. เตชินี สิ ริธนะบดี (*)
น.ส. สิ รรัคร วิชิต
นาย ภิชชากรณ์ วงศ์ทองดีปีแก้ว (**)
น.ส. กมลมาศ อิมปรี ชา
น.ส. ชนิกาญ บุญวัฒนา (**)
นาย มีลาภ เทศทอง (**)

ประธานหลักสู ตร :

ผศ. เรวดี โรจนกนันท์

แผนการศึกษา
แผน ก(
แผน ก(
แผน ก(
แผน ก(
แผน ก(
แผน ก(
แผน ก(

)
)
)
)
)
)
)

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
ผศ. เรวดี โรจนกนันท์
ผศ. เรวดี โรจนกนันท์
ผศ. เรวดี โรจนกนันท์
ผศ. เรวดี โรจนกนันท์
ผศ. เรวดี โรจนกนันท์
ผศ. เรวดี โรจนกนันท์
ผศ. เรวดี โรจนกนันท์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . น
ณ ห้อง
ชัน อาคารสิ งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวธนวรรณ ขวัญใจ
โทร. - - ต่อ
e-mail : tanawan.kwa@mahidol.ac.th
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา
ภาคการศึกษาที วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที สิ งหาคม
ภาคการศึกษาที วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที มกราคม

ปิ ดภาคเรี ยน วันที ธันวาคม
ปิ ดภาคเรี ยน วันที พฤษภาคม

เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ งแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองกล่าวมาที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทเหมาะสมและนวั
ี
ตกรรมเพือความมันคงด้านสิ งแวดล้ อม
คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137887 ENAS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

น.ส. รติยา ศศิธร

แผนการศึกษา
แผน ก( )

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
อ. กันต์ ปานประยูร

อ. กันต์ ปานประยูร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ชําระค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ ,

บาท

. รายวิชาทีนักศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา )
เริ มเรี ยนวันที สิ งหาคม
รายวิชา ENAS 700 Basic of Natural Resource for Environmental Security 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต , บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาทีนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
ผศ.ดร.ปรี ยาพร เกิดฤทธิ โทร. - - ต่อ
e-mail : preeyaporn.koe@mahidol.ac.th
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทเหมาะสมและนวั
ี
ตกรรมเพือความมันคงด้านสิ งแวดล้ อม
คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีทเหมาะสมและนวั
ี
ตกรรมเพือความมันคงด้านสิ งแวดล้ อม
คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองกล่าวมาที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ งแวดล้อมทียังยืน
คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137719 ENLE/M
6137720 ENLE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

นาย รัชพล ปลูกอ้อม
น.ส. เสาวรส อ่อนคํา

แผนการศึกษา
แผน ก( )
แผน ก( )

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
อ. มณฑิรา ยุติธรรม
อ. มณฑิรา ยุติธรรม

อ. มณฑิรา ยุติธรรม

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. รายวิชาทีนักศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา )
เรี ยนวันที - สิ งหาคม
รายวิชา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต , บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาทีนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม โทร. - - ต่อ
e-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . น
ณ ห้อง
อาคารสิ งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ งแวดล้อมทียังยืน
คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณศรี สุภางค์ ลิมป์ กาญจนวัฒน์
โทร. - - ต่อ
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ งแวดล้อมทียังยืน
คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองกล่าวมาที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ งแวดล้อมทียังยืน
(ภาคพิเศษ) คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137722
6137723
6137724
6137725

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

น.ส. ณัฐรดา สารสุระกิจ (**)
พระมหา ประกาศิต ฐิติปสิทธิกร (**)
นาง รสิ ตา แช่มช้อย (**)
น.ส. สารภี มะโนวัน (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(
แผน ก(
แผน ก(
แผน ก(

)
)
)
)

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
รศ. รุ่ งจรัส หุ ตะเจริ ญ
อ. มณฑิรา ยุติธรรม
รศ. รุ่ งจรัส หุ ตะเจริ ญ
รศ. รุ่ งจรัส หุ ตะเจริ ญ

อ. มณฑิรา ยุติธรรม

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ สําหรับผูส้ ิ ทธิเข้าศึกษาทุกคน
. รายวิชาทีนักศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา )
เรี ยนวันที - สิ งหาคม
รายวิชา ENLE 600 Interactions of Natural Resources and Livable City 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต , บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาทีนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม โทร. ต่อ
e-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ งแวดล้อมทียังยืน
(ภาคพิเศษ) คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
ปฐมนิเทศทีวิทยาเขตศาลายา
วันที สิ งหาคม
เวลา . น.
ณ ห้อง
ตึกสิ งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณศรี สุภางค์ ลิมป์ กาญจนวัฒน์
โทร. ต่อ
e-mail : srisuphang.lim@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate 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 สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ งแวดล้อมทียังยืน
(ภาคพิเศษ) คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies หรื อ
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิงแวดล้อม(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137730 ENMT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

น.ส. พัชริ นทร์ แซ่เฮง (**)

แผนการศึกษา
แผน ข

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
อ. กมลาภรณ์ คนองเดช

----------

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ชําระค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
. รายวิชาทีนักศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา )
เรี ยนวันที - สิ งหาคม
รายวิชา ENMT 630 Fundamental of Environment & Natural Resource Management 1 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต , บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาทีนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร.กมลาภรณ์ คนองเดช โทร. e-mail : kamalaporn.kan@mahidol.edu
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทราบภายหลัง
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิงแวดล้อม(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคการเรี ยนที เปิ ดวันที สิ งหาคม

ปิ ดภาคการเรี ยนวันที

ธันวาคม

เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
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 สาขาวิชาการจัดการสิ งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิงแวดล้อม(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาทีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137697 SHEM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

น.ส. ภิญญดา ศานติศรัณย์

แผนการศึกษา
แผน ก( )

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
ผศ. อริ ศรา เล็กสรรเสริ ญ

ผศ. อริ ศรา เล็กสรรเสริ ญ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต ,

บาท/หน่วยกิต

. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . น.
ณ ห้องประชุ มภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางธนวัน ธงวรรณฉัตร
โทร. . ข้อมูลอืนๆ ทีต้องการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
- นักศึกษาต้องลงทะเบียนชําระค่า Worksite Study ในรายวิชา SHED 542 Seminar on Educational Management
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม

ปิ ดวันที ธันวาคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม

เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ -
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137873 SHSM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาง อุไรรัตน์ เนาถาวร (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ประเสริ ฐไชย สุ ขสอาด

ผศ. ประเสริ ฐไชย สุ ขสอาด

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 15 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 น.
ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 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 ยนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
จากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่
เข้าศึกษา 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
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
- 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. 2548 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร 02-4414125
ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137878 SHSM/M
6137879 SHSM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

นาย พลากร ชูเสน (**)
นาย ปณิธาน ชัยเมืองมา (**)

แผนการศึกษา
แผน ก( )
แผน ก( )

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
อ. สมทบ ฐิตะฐาน
อ. สมทบ ฐิตะฐาน

อ. สมทบ ฐิตะฐาน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . - . น.
ณ อาคาร ชัน คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณภานุการณ์ สนใจ
โทร. e-mail : panukarn.son@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน

หน้า

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ -

หน้า

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาทีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น

หน้า

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137880 SHSM/M
6137881 SHSM/M
6137882 SHSM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

นาย ปรี ชา ใจสนุก (**)
น.ส. จุฑาภรณ์ แวววับ (**)
นาย อณวัฒน์ สมศรี รืน (**)

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

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
ผศ. เสาวลี แก้วช่วย
ผศ. เสาวลี แก้วช่วย
ผศ. เสาวลี แก้วช่วย

ผศ. เสาวลี แก้วช่วย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . น.
ณ ห้องประชุม ชัน คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณธนวัน ธงวรรณฉัตร
โทร. กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน

หน้า

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.

ต่อ

-

บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาทีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น

หน้า

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิงแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137883 SHSS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

นาง ศิริกญั ญา แสนรัมย์ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก( )

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
ผศ. คนางค์ คันธมธุรพจน์

ผศ. คนางค์ คันธมธุ รพจน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . น.
ณ ห้อง อาคาร ชัน คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณภานุการณ์ สนใจ
โทร. e-mail : panukarn.son@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา

หน้า

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิงแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ -
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิงแวดล้อม
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาทีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137920 SHMS/D
6137921 SHMS/D
6137922 SHMS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

น.สพ. นภดล จันทร์ เอียม (***)
น.ส. ปาจรี ย ์ สังคหะ (***)
นาย ชัยชาญ บัวผัน (***)

แผนการศึกษา
แบบ
แบบ
แบบ

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
อ. ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี
ผศ. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์
ผศ. โธมัส กวาดามูซ

ผศ. โธมัส กวาดามูซ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
- กําหนดการของหลักสู ตร วันที สิ งหาคม
เวลา . - . น.
ณ ห้องลดาวัลย์ อาคาร ชัน คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- กําหนดการของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ วันที สิ งหาคม
เวลา . - . น.
ณ ห้องประชุ มใหญ่ อาคาร ชัน คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางรุ่ งอรุ ณ สิ งคลีประภา
โทร. ต่อ
e-mail : rungarun.sin@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
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ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
.ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
.ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพิมเติม
จากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา ภายใน ภาคการศึกษาแรกที
เข้าศึกษา ดังนี
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนน ดังต่อไปนี
- IELTS ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป หรื อ
-TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์
สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137914 SHMS/M
6137915 SHMS/M
6137916 SHMS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

ร.ท.หญิง ศศิธร ศิริยนั ต์ (*)
น.ส. อารยา วงศ์หอม (**)
น.ส. ชญาภรณ์ จะประเสริ ฐ

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

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
อ. ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร
ผศ. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์
อ. ดรุ ณี ภู่ขาว

อ. ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. กําหนดการปฐมนิเทศ
- กําหนดการของหลักสู ตร วันที สิ งหาคม
เวลา . - . น.
ณ ห้องลดาวัลย์ อาคาร ชัน คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- กําหนดการของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ วันที สิ งหาคม
เวลา . - . น.
ณ ห้องประชุ มใหญ่ อาคาร ชัน คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางรุ่ งอรุ ณ สิ งคลีประภา
โทร. ต่อ
e-mail : rungarun.sin@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุ ข
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาทีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137918 SHRD/D
6137919 SHRD/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

นาย ศุภชัย รุ่ งเรื องอุไร (**)
นาย มารุ ต เปลียนอํารุ ง (**)

แผนการศึกษา
แบบ
แบบ

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
รศ. ปกรณ์ สิ งห์สุริยา
รศ. ปกรณ์ สิ งห์สุริยา

รศ. ปกรณ์ สิ งห์สุริยา

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ชําระค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . น.
ณ อาคาร ชัน คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณอรวรรณ เอกเอือมณี
โทร. e-mail : orawan.eku@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
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ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
.ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
.ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพิมเติม
จากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา ภายใน ภาคการศึกษาแรกที
เข้าศึกษา ดังนี
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนน ดังต่อไปนี
- IELTS ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป หรื อ
-TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์
สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที
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ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137917 SHRD/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

นาย กมลชัย ยะลาน (**)

แผนการศึกษา
แผน ก( )

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
ผศ. วุฒินนั ท์ กันทะเตียน

ผศ. วุฒินนั ท์ กันทะเตียน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ชําระค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้นกั ศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาทีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ ศึกษาเพือการพัฒนาองค์ การ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137923 SHEO/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

นาย อิบรอเฮม หวันแหละ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก( )

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
อ. บุญวดี มนตรี กลุ ณ อยุธยา

อ. บุญวดี มนตรี กุล ณ อยุธยา

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ชําระค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . น.
ณ อาคาร ชัน คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณกิงกนก เพชรสังข์
โทร. - ต่อ ,
e-mail : kingkanok.pet@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ ศึกษาเพือการพัฒนาองค์ การ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ -
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ ศึกษาเพือการพัฒนาองค์ การ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาทีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137924 SHPP/M
6137925 SHPP/M
6137926 SHPP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

นาย วรรธนัย อันสนธิ (*)
น.ส. อรชุมา กลินจิตโต (*)
น.ส. นภสร นิรินธนา (*)

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

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
ผศ. สมศักดิ อมรสิ ริพงศ์
ผศ. สมศักดิ อมรสิ ริพงศ์
ผศ. สมศักดิ อมรสิ ริพงศ์

ผศ. สมศักดิ อมรสิ ริพงศ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . น.
ณ ห้องประชุม อาคาร ชัน คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางนําอ้อย คําชืน
โทร. e-mail : namooyk8@gmail.com
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา
ภาคการศึกษาที วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที สิ งหาคม

ปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ ที ธันวาคม

เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ -
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาทีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137927
6137928
6137929
6137930
6137931
6137932

ชื อ-นามสกุล

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

น.ส. ณัชชา เสี ยงลําเลิศ
นาย บัญญวัต เข็มทอง (**)
น.ส. สุ นทรี สื อวิมล (**)
นาย บัณฑิต วิเวกวรรณ์
น.ส. เสาวลักษณ์ แสงจันทร์ฉาย (*)
น.ส. รมณีย ์ เกตุสุภะ (**)

ประธานหลักสู ตร :

รศ. กมลพร สอนศรี

แผนการศึกษา
แผน ก(
แผน ก(
แผน ก(
แผน ก(
แผน ก(
แผน ก(

)
)
)
)
)
)

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
รศ. กมลพร สอนศรี
รศ. กมลพร สอนศรี
รศ. กมลพร สอนศรี
รศ. กมลพร สอนศรี
รศ. กมลพร สอนศรี
รศ. กมลพร สอนศรี

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . น.
ณ ห้อง อาคาร ชัน คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางนําอ้อย คําชืน
โทร. e-mail : namooyk8@gmail.com
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา
ภาคการศึกษาที วันเปิ ดภาคเรี ยน วันเสาร์ ที สิ งหาคม

ปิ ดภาคเรี ยน วันเสาร์ ที ธันวาคม

เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาทีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137933 SHPP/D
6137934 SHPP/D
6137935 SHPP/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

นาย คณพศ ภูมิสิทธิ (***)
นาย อภิชาติ ลิมเมธี (**)
นาย คมณัฐ มีแต้ม (***)

แผนการศึกษา
แบบ
แบบ
แบบ

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย

รศ. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . - . น.
ณ ห้องกันภัยมหิ ดล คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
โทร. e-mail : sirrat.cho@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน

หน้า

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
.ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
.ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพิมเติม
จากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา ภายใน ภาคการศึกษาแรกที
เข้าศึกษา ดังนี
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนน ดังต่อไปนี
- IELTS ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป หรื อ
-TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์
สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร

โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที

- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137937 SHPP/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

น.ส. ปติมา น้อยกูต (**)

แผนการศึกษา
แบบ

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
รศ. ศิริพร แย้มนิ ล

รศ. ศิริพร แย้มนิล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . - . น.
ณ ห้องกันภัยมหิ ดล คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล
โทร. e-mail : siriporn.yam@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
.ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
.ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพิมเติม
จากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด ๔ รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง ๔ รายวิชา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาแรกที
เข้าศึกษา ดังนี
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง ๔ รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนน ดังต่อไปนี
- IELTS ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป หรื อ
-TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์
สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
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การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137936 SHIM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

น.ส. สุชาดา ชาญสมุทรสกุล (*)

แผนการศึกษา
แผน ก( )

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
อ. ฐิตารี ย ์ ศิริศรี ษรชัย

รศ. แสงเทียน อยูเ่ ถา

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . น.
ณ ห้อง อาคาร ชัน คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวชลธิ ชา ดิษฐเกษร
โทร. - ต่อ
e-mail : chonthicha.dit@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม

ปิ ดวันที ธันวาคม
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การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ -

หน้า

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาทีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6137884 PYPT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ณัฐดนัย เก้าลิ้ม (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. กอบธัม สถิรกุล

รศ. กอบธัม สถิรกุล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 75,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารราชรัตน์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.สุ รัญชนา แก้วสถิตย์
โทร. 02-3543747 e-mail: surunchana.kaeamahidol.edu
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
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- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
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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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 ชเคมีและพฤกษเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137858 PYPP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อินทรา กรณี ยกิจกุลชัย (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. กิตติศกั ดิ์ ศรี ภา

รศ. กิตติศกั ดิ์ ศรี ภา

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 75,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
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
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชเคมีและพฤกษเคมี(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชเคมีและพฤกษเคมี(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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

บ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ ชีวภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137765 PYBS/D
6137766 PYBS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย นรวรรธน์ น่วมในชาติ (***)
น.ส. จันทร์นริ นทร์ นนทะขาม (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2

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

รศ. มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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.จันทร์นริ นทร์ นนทะขาม
- ชําระค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต คือ นายนรวรรธน์ น่วมในชาติ
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คือ น.ส.จันทร์นริ นท์ นนทะขาม
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท คือ นายนรวรรธน์ น่วมในชาติ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารราชรัตน์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.สุ รัญชนา แก้วสถิตร
โทรศัพท์ 02-3543747 e-mail: surunchana.kaeamahidol.edu
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ ชีวภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์

กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิท

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ ชีวภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138046 PYSP/D
6138047 PYSP/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ชัยศิริ เหลืองสิ นศิริ
น.ส. อมราวรรณ เพ็ญตระการ

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 2

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

รศ. อาทร ริ้ วไพบูลย์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 150,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.สุ รัญชนา แก้วสถิตย์
โทร. 02-3543747 e-mail : surunchana.kae@mahidol.edu
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
-ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถสมัครทุนของคณะเภสัชศาสตร์ได้ โปรดศึกษารายละเอียด
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 150-153
(***) 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

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

เภสั ชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยาและวิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137950 PYPB/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

ภ.ญ. ธชตรา อังศุเดชาไชย

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 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 75,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
สถานที่ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.สุ รัญชนา แก้วสถิตย์
โทร. 02 3543747 e-mail: surunchana.kae@mahidol.edu
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561

หน้า 2

เภสั ชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยาและวิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
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เภสั ชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยาและวิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุล(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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุ ขภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138045 PYNF/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ศุภกานต์ แสงศิริสุทธิสาร (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์

อ. ปั ทมพรรณ โลมะรัตน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 75,000.- บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ห้องประชุม 710 อาคารราชรัตน์ ชั้น 7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน อ.ดร.ปั ทมพรรรณ โลมะรัตน์
โทร. 098-8251517 e-mail: pattamapan.lom@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุ ขภาพ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเภสั ชศาสตร์
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุ ขภาพ(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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

บ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสั งคม
สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138029
6138030
6138031
6138032
6138033

ชื่ อ-นามสกุล

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

นาย พีรพัฒน์ พันศิริ (**)
นาย ดิฐพงศ์ ประเสริ ฐไพฑูรย์ (**)
น.ส. นฤมล เจริ ญใจ (**)
นาย สุ ริยา คลังฤทธิ์ (**)
น.ส. รัตนาวดี แก้วเทพ (**)

ประธานหลักสู ตร :

ผศ. สุ ชาดา ทวีสิทธิ์

แผนการศึกษา
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

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
ในวันที่ 17 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องสระบัว ชั้น 1 สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางกรณิ ฐา ศริ
โทร. 02-4410201 ต่อ 306 e-mail : kornnitha.sar@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสั งคม
สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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 150-153
(***) 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 สาขาวิชาวิจัยประชากรและสั งคม
สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

6138034
6138035
6138036
6138037

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สุ ดารัตน์ อูปสาแก้ว (*)
น.ส. ภาวิณี เกิดผล (**)
น.ส. วนิดา สุ ขกุล (**)
พระมหา กฤษณ์ธนินต์ เดชจักร์บดินทร์ (**)

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

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

ผศ. กาญจนา ตั้งชลทิพย์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 17 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
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
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
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- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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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ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137797 MTMT/D
6137798 MTMT/D
6137799 MTMT/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

ดร. ภรณ์วรัตม์ นิยมรัตนกิจ
น.ส. สุ พิชชา คะเชนทน (**)
น.ส. รัตนวรรณ ตั้งพรเจริ ญ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. มลธิรา พรมกัณฑ์
อ. มลธิรา พรมกัณฑ์
อ. มลธิรา พรมกัณฑ์

ศ. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 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
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137802
6137803
6137804
6137805
6137806

MTMT/M
MTMT/M
MTMT/M
MTMT/M
MTMT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. คชาภรณ์ จินตนา
น.ส. ธันยานี คลังธารณ์ (*)
น.ส. ปวีณา ทรัพย์กรณ์ (*)
นาย เริ งศักดิ์ สะราคํา (**)
นาย ปริ ญญ์ กลับกลาย (*)

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

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

ผศ. โชติรส พลับพลึง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์

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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137818 MTRT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ธนภรณ์ กอกําเนิดทอง

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ยุทธพล วิเชียรอินทร์

ผศ. ยุทธพล วิเชียรอินทร์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 15,000 บาท
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137981
6137982
6137983
6137984
6137985
6137986
6137987
6137988
6137989
6137990
6137991
6137992
6137993
6137994
6137995
6137996
6137997

ชื่ อ-นามสกุล

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

น.ส. นันทวัน ธรรมวีระพงษ์
น.ส. ชลลดา เล็กศรี สวัสดิ์ (*)
น.ส. นภัสกร พิศาลายน
นาย นภดล วรรณี ย ์ (**)
นาย กฤตนันท์ จํานงค์ฤทธิ์
น.ส. กรวรรณ กังวาฬศิลป์ (*)
น.ส. พรสุ ดา หาญพาณิ ชย์
น.ส. กมลวรรณ กระถินทอง
น.ส. พัทธนันท์ กิจพิทกั ษ์สกุล (**)
นาย ธนบูรณ์ ยงทัศนียก์ ุล (**)
น.ส. จิรัชญา เหลืองเกรี ยงไกร (**)
นาย นภัสรพี เอิบอิ่ม (**)
น.ส. อัมภฤณ ฉันทยากุล (*)
นาย จุฑาพล เธียรวรรณ (**)
นาย ณัฐเดช ณัฐเดชฤทธิ์ชัย (**)
นาย ธนพลวัฒน์ พุฒิพลธนากร (**)
น.ส. รัชฎา เล็กจุฬา (**)

ประธานหลักสู ตร :

ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
ผศ. สุ ภาภรณ์ เกียรติสิน
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 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3.ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษาของหลักสู ตร
กําหนดการของเปิ ดภาคการศึกษาของหลักสู ตร คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 เปิ ดวันที่ 18 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 23 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 เปิ ดวันที่ 12 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 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 ี่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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิท
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138002
6138003
6138004
6138005
6138006

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ประภาพรรณ สอนฤทธิ์
น.ส. จันทัปปภา จันทร์ครบ
นาย เชิญฉัตร ทรงศักดิ์ศุภโชค
น.ส. ปาณิ สรา นาโควงษ์ (**)
นาย แทน ทองตัน (**)

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

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

ผศ. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 24 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม R 114 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 1 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวมัชฌิมา รัตนลัมภ์
โทร. 02-8892138 ต่อ 6367 e-mail : matchima.rat@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิท
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรนํา้ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137977 EGEW/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ปิ ยพรรณ แม้นกลิ่นเนียม (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2

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 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 75,000.- บาท
4.กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 22 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.30 น.
สถานที่ 6375 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวสุ ลินดา นวลประสงค์
โทรศัพท์ 02-8892138 ต่อ 6396-7 e-mail: sulinda.nul@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรนํา้ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 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
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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิท
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรนํา้ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรนํา้ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137978 EGEW/M
6137979 EGEW/M
6137980 EGEW/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย พุฒิพฒั น์ ลภัสอธิวฒั น์ (**)
น.ส. ระวิวรรณ เศวตะทัต (**)
นาง กมลรส วิชยั ดิษฐ (*)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. อารี ยา ฤทธิมา
อ. ณวัชร สุ รินทร์กุล
ผศ. รันจนา จินดัล

รศ. สุ วรรณา บุญตานนท์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิตในอัตรา 3,000 บาท/หน่วยกิต คือ นายพุฒิพฒั น์ ลภัสอธิวฒั น์ และ นางกมลรส วิชยั ดิษฐ
- ชําระค่าหน่วยกิตในอัตรา 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นางสาวระวิวรรณ เศวตะทัต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 40,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 22 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.30 น.
สถานที่ ห้อง 6375 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คือ รศ.ดร.สุ วรรณา บุญตานนท์
โทร.02-8892138 ต่อ 6356-7 e-mail : suwanna.boo@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรนํา้ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรนํา้ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิท
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

6137714
6137715
6137716
6137717
6137718

EGIE/M
EGIE/M
EGIE/M
EGIE/M
EGIE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นิรชร เอี่ยมสวรรค์ (*)
น.ส. ไพลิน เลื่อนวงค์ (*)
น.ส. นุชนารถ ทองเชื้อ (**)
นาย รัฐมน มุมทอง (**)
น.ส. ทักษพร ทองบุญเพียร (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์
อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์
อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์
อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์
อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์

อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 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 6 - 10 สิ งหาคม 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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137707
6137708
6137709
6137710
6137711

EGIE/M
EGIE/M
EGIE/M
EGIE/M
EGIE/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย สุ วิทย์ วิจิตรสว่างวงศ์ (**)
น.ส. ธมลวรรณ ลูปคม (**)
นาย ณัฐพล เหมันต์ (**)
นาย วรชิต เรื องฤทธิ์ (**)
ว่าที่ร.ต. ไกวัล วิชาศิลป์ (**)

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข
แผน ข
แผน ข
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์
อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์
อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์
อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์
อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์

อ. เอกชัย วาริ นศิริรักษ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 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 6 - 10 สิ งหาคม 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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561

หน้า 2

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
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 110-115
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

6137976 EGIC/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ศิริพงศา โจโฉ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

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

ผศ. พรชัย บํารุ งศรี

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
หลักสู ตรให้ทุนสนับสนุนลดหย่อนค่าหน่วยกิต โดยให้ชาํ ระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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 150-153
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 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิท
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137969 EGMI/D
6137970 EGMI/D
6137971 EGMI/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. จุฑาณี พรมจันทร์ (***)
นาย ทศพล จิรัฐติพงษ์ (**)
นาย วสันต์ ลีละธนาฤกษ์ (**)

แผนการศึกษา
แบบ 1
แบบ 1
แบบ 1

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

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
สถานที่ R-114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวมาลิณี เทียมพัฒน์
โทรศัพท์ 02-8892138 ต่อ 6403 e-mail : malimee.tie @mahidol.ac.th
กําหนดการของเปิ ดภาคการศึกษาหลักสู ตร คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 20 สิ งหาคม 2561
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิท
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137951
6137952
6137953
6137954
6137955
6137956

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย กฤษณ์ อุทธิยา (*)
นาย ปุรเชษฐ์ มานพ
นาย นนท์ธวัช ไทยประยูร
น.ส. ธัญญาภรณ์ นาคคล้าย (**)
นาย อภิชาติ สี หะวงษ์ (*)
นาย เมธี สกุลส่ องบุญศิริ (*)

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. ชาคริ ต สุ วรรณจํารัส
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

รศ. ชาคริ ต สุ วรรณจํารัส

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 10 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
สถานที่ ห้อง R-114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวมาลีณี เทียมพัฒน์
โทรศัพท์ 02-8892138 ต่อ 6403
e-mail: malinee.tie@mahidol.ac.th

หน้า 2

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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

หน้า 3

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิท
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

6138001 EGEA/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ณัฐนิช ภิรมย์กิจ (**)

แผนการศึกษา
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ธัชชะ จุลชาต

ผศ. ธัชชะ จุลชาต

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 4-5 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.
สถานที่ สวนผึ้งคันทรี ฮิลล์ รี สอร์ท อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวนันทพัทธ์ ทองโสมสวัสดิ์
โทร.02-8892138 ต่อ 6503 e-mail : jiraporn.thn@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา

หน้า 2

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์ กร
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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 150-153
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์ กร
(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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิท
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137998 EGEL/M
6137999 EGEL/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ธนาธิป ชมทอง (**)
นาย ปรากรณ์ โชคช่วยพัฒนากิจ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. สมนิดา ภัทรนันท์
อ. สมนิดา ภัทรนันท์

อ. สมนิดา ภัทรนันท์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 7 สิ งหาคม 2561 เวลา 11.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวนันทพัทธ์ ทองโสมสวัสดิ์
โทร.02-8892138 ต่อ 6503 e-mail : jiraporn.thn@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561

หน้า 2

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153

หน้า 3

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิท
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

6138020
6138021
6138022
6138023
6138024
6138025
6138026
6138027
6138028

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อินทุอ์ ร วิรัชศิลป์
นาย กัมพล สิ มะขจรบุญ
นาย ณกร ไมตรี จิตต์ (*)
นาย ธนพนธ์ แสงสมเรื อง (**)
น.ส. พลอยไพลิน กองแก้ว (**)
น.ส. พิชญา โชติวทัญญู
นาย ภูวรุ ฬห์ พันธ์เครื อบุตร (**)
น.ส. ศิรินภา เฮงสธนกุล (**)
นาย ศุภวิทย์ วงศ์วฒั นาพร (**)

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)
อ. นริ ศ หนูหอม
อ. นริ ศ หนูหอม
อ. สุ เมธ ยืนยง
อ. วศิน สุ ทธิฉายา
อ. วศิน สุ ทธิฉายา
อ. นริ ศ หนูหอม
อ. สุ เมธ ยืนยง
อ. วศิน สุ ทธิฉายา
อ. นริ ศ หนูหอม

อ. นริ ศ หนูหอม

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 18 สิ งหาคม 2561 เวลา 11.30 น.
ณ ห้อง 6271 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวพลอยไพลิน เพชรแอน
โทร. 02-8892138 ต่อ 6267 e-mail : ploypailin.pet@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

บ
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137972
6137973
6137974
6137975

EGCH/M
EGCH/M
EGCH/M
EGCH/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นงนภัส ศุภพงศกร (*)
น.ส. กฤชกร เอมเดช (**)
นาย สราวุฒิ นํามะ (**)
น.ส. มัณซูรี กาหลง (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. วรนารถ จงเลิศจรรยา
ผศ. วนิดา คูอมรพัฒนะ
ผศ. วนิดา คูอมรพัฒนะ
อ. อรรถพล ศรี ฟ้า

ผศ. จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 นางสาวมัณซูรี กาหลง และ นางสาวกฤชกร เอมเดช
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 60,000 บาท คือ นายสราวุฒิ นํามะ
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 45,000 บาท คือ นางสาวนงนภัส ศุภพงศกร
ทั้งนี้ให้ชาํ ระภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งชําระเป็ น 2 งวด
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษาหลักสู ตร คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 20 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 9 ธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 14 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 28 เม.ย. 2562
หากนักศึกษาได้รับทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายในหรื อภายนอกสามารถยืน่ คําร้องขอลดหย่อนค่าวิจยั ได้ที่หลักสู ตรฯ
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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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิท
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138007
6138008
6138009
6138010
6138011
6138012
6138013

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ลฎาภา ปริ ยวรกุล (*)
น.ส. ณัฐศิริ ปานอ่อน (**)
นาย นคริ นทร์ วนาเนติกุล (**)
นาย สหชัย แสงเรื อง (**)
น.ส. ริ นรดา ตันนิยม (**)
นาย กันต์กฤษน์ สังข์เสน่ห์ (**)
นาย พุฒิพงษ์ ธนวีระกุล (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย
อ. เดชรัตน์ สัมฤทธิ์
อ. เดชรัตน์ สัมฤทธิ์
อ. เดชรัตน์ สัมฤทธิ์
อ. เดชรัตน์ สัมฤทธิ์

ผศ. อัศม์เดช วานิชชินชัย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1.ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯจะแจ้งผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่บณ
ั ฑิตวิท
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

หน้า 1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่ งทางราง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138014
6138015
6138016
6138017
6138018
6138019

EGRS/M
EGRS/M
EGRS/M
EGRS/M
EGRS/M
EGRS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ณัฐวัชร์ ทรงเจริ ญกิจ (**)
นาย รตน ปุญญธนะศักดิ์ชยั (*)
นาย ศิกวัช สุ ขมุ อํานวยชัย (*)
น.ส. ชุติวรรณ โซวเกษม (*)
นาย วทัญญู ใจเย็น (**)
นาย สมโภช เจริ ญผล (**)

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. ศิรดล ศิริธร
อ. ศิรดล ศิริธร
อ. ศิรดล ศิริธร
อ. นทชัย วงษ์ชวลิตกุล
อ. นทชัย วงษ์ชวลิตกุล
อ. นทชัย วงษ์ชวลิตกุล

รศ. ภูมินท์ กิระวานิช

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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.กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่ งทางราง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่ งทางราง(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

บ
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137942 RSRD/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. กุลธิดา รุ่ งเรื องศรี (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ปารณี ย ์ วิสุทธิพนั ธุ์

ผศ. อาดัม นีละไพจิตร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561)
- รายวิชา RSRS 502 Psychology of Disability 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต เริ่ มเรี ยนวันที่ 4-8 สิ งหาคม 2561 (9.00-16.00 น.) ณ ห้อง 254
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ โทร. 02-8895315-9 ต่อ 1243
e-mail : warangkana.rat@mahidol.ac.th , warangkana6365@gmail.com
- รายวิชา RSRS 500 Statistics in Rehabilitation Services for Person 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต เริ่ มเรี ยนในช่วงเดือนธันวาคม 2561
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร.ปารณี ย ์ วิสุทธิพนั ธุ์ โทร. 02-8895315-9 ต่อ 1239 e-mail : rom_risut@hotmail.com
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา

5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
หลักสู ตรฯ ไม่มีการปฐมนิเทศนักศึกษา แต่ะจะมีการให้ความรู ้ในการบรรยายคาบแรก
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสํ าหรับบุคคลทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137945
6137946
6137947
6137948
6137949

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

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย นาวิน ชัยไธสง (**)
น.ส. ญาดา วนิชสิ ทธางกูร (**)
น.ส. ปภัสสร รักญาติ (**)
นาง สุ รีรัตน์ ทักษะวสุ (**)
นาง วิจิตรา ใยขาว (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. นัทธี เชียงชะนา
อ. นัทธี เชียงชะนา
อ. สุ นนั ทา ขลิบทอง
อ. สุ นนั ทา ขลิบทอง
อ. สุ นนั ทา ขลิบทอง

ผศ. ปิ ยะรัตน์ นุชผ่องใส

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสํ าหรับบุคคลทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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 150-153
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสํ าหรับบุคคลทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
(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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชี วติ คนพิการ
(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137943 RSQD/D
6137944 RSQD/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

น.ส. สโรชา ชัยแจ้ง (***)
น.ส. เพียรชนันท์ ลีอุดมวงษ์ (**)

แผนการศึกษา
แบบ
แบบ

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
อ. วัชรา ริ วไพบูลย์
อ. วัชรา ริ วไพบูลย์

รศ. ทวี เชือสุ วรรณทวี

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ชําระค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมการศึกษาฯ สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชี วติ คนพิการ
(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
.ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
.ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพิมเติม
จากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา ภายใน ภาคการศึกษาแรกที
เข้าศึกษา ดังนี
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนน ดังต่อไปนี
- IELTS ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป หรื อ
-TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์
สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
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ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชี วติ คนพิการ
(ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุ ดา
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137807
6137808
6137809
6137810

TMTM/D
TMTM/D
TMTM/D
TMTM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นันธนิดา มงคล (***)
นาง มนัสนันท์ อินทวงศ์
นาย ภาสกร ตะเภาพงษ์ (**)
น.ส. อกนิษฐ์ จิตต์มิตรภาพ (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. กอบพร บุญนาค
ผศ. เพียงจันทร์ สนธยานนท์
ผศ. หวัง หงุ่ยตระกูล
รศ. วิภา ธนาชาติเวทย์

รศ. วรัญญา ว่องวิทย์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 เฉพาะผูท้ ี่ไม่มีทุนการศึกษา หรื อผูม้ ีทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม
ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป
ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางจุฑามาศ ชัยวรพร
โทร. 02-3069130 e-mail : chutamas.cha@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 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 150-153
(***) 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

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137800 TMTM/M
6137801 TMTM/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย เอกริ นทร์ ภูดีปิยสวัสดิ์ (*)
น.ส. สริ มา เนียมประดิษฐ์ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ภูมิ อดิศกั ดิ์วฒั นา
รศ. ไกรชาติ ตันตระการอาภา

ศ. เกศินี โชติวานิช

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 เฉพาะผูท้ ี่ไม่มีทุนการศึกษา หรื อผูม้ ีทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม
ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป
ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางจุฑามาศ ชัยวรพร
โทร. 02-306-9130 e-mail : chutamas.cha@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน

กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138044 CFHD/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ชนากานต์ จุลมนต์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ปนัดดา ธนเศรษฐกร

ผศ. บัญญัติ ยงย่วน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 8 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น.
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นายภานุวฒั น์ เพชรานนท์
โทร. 087-266-1054 e-mail : zen_2818@hotmail.com
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

6138038
6138039
6138040
6138041
6138042
6138043

ชื่ อ-นามสกุล

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

น.ส. กรภัทร์ กาญจนพิศาล (*)
นาย อิสระ นามปรี ดา (*)
น.ส. ชญาน์นนั ท์ สวัสดิ์สุข (*)
น.ส. ธนัฎฐา เลิศเสรี พฒั นกุล (**)
น.ส. อนุสรา แจ้งสว่าง
น.ส. กรรณิ การ์ จิรัฐธรรมโชติ (**)

ประธานหลักสู ตร :

ผศ. บัญญัติ ยงย่วน

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

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

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 8 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น.
ณ สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นายภานุวฒั น์ เพชรานนท์
โทร. 087-266-1054 e-mail : zen_2818@hotmail.com

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
(ภาคพิเศษ) สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
(ภาคพิเศษ) สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ท่ีสาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137844 GRPL/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ศุภณัฐ ศุภาลัยวัฒน์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

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

ผศ. อุษณี ษ์ พิชกรรม

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 แต่หากศึกษานานเกิน 2 ปี
ให้ชาํ ระเพิ่มในอัตรา 5,000 บาท/ภาคการศึกษา จนกว่าจะจบการศึกษา
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์
(*) 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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

หน้า 1

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

6137777 SCMM/D
6137778 SCMM/D
6137779 SCMM/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สิ ริวรา ศิริดาํ รงวัฒนา (***)
นาย สงกรานต์ ทองอ้น (***)
นาย วงศกร ศิริพนั ธุ์ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 1
แบบ 1
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ชลภัทร สุ ขเกษม
ศ. ประเสริ ฐ เอื้อวรากุล
รศ. เทวัญ จันทร์วิไลศรี

รศ. เทวัญ จันทร์วิไลศรี

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ระดับโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ระดับโมเลกุล(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
(ภาคพิเศษ) ศูนย์ จิตตปัญญาศึกษา
เลขประจําตัวนักศึกษา

6138048
6138049
6138050
6138051
6138052
6138053
6138054
6138055
6138056
6138057
6138058
6138059
6138060

ชื่ อ-นามสกุล

CECE/M
CECE/M
CECE/M
CECE/M
CECE/M
CECE/M
CECE/M
CECE/M
CECE/M
CECE/M
CECE/M
CECE/M
CECE/M

น.ส. สุ พิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์
น.ส. ปาริ ชาติ หาญไชยนะ (**)
น.ส. รมิตา ปิ ยะศิรินานันทร์
พ.ต.ต. วรเทพ ปิ ยวัจนาภรณ์ (**)
น.ส. ฐิติพร เศวตศรี ถวัลย์
น.ส. ชญาณัศฐ์ เหลืองพิทกั ษ์ (*)
น.ส. ปาริ ชาติ เลิศบุญเหรี ยญ (*)
น.ส. นภัสร์ชนันท์ ศรี นวลดี
น.ส. สุ ชานุช พันธุ์เจริ ญศิลป์ (**)
น.ส. พรกนก พฤกษ์ปิติกุล
นาย ชนาวุฒิ ปัญญาวัฒนากุล (**)
นาย ชิตพล ชํานาญสิ ทธิ์ (**)
น.ส. เลิศศิริ สมบูรณ์ทรัพย์ (*)

ประธานหลักสู ตร :

อ. สมสิ ทธิ์ อัสดรนิธี

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. สมสิ ทธิ์ อัสดรนิธี
อ. สมสิ ทธิ์ อัสดรนิธี
อ. สมสิ ทธิ์ อัสดรนิธี
อ. สมสิ ทธิ์ อัสดรนิธี
อ. สมสิ ทธิ์ อัสดรนิธี
อ. สมสิ ทธิ์ อัสดรนิธี
อ. สุ ปรี ยส์ กาญจนพิศศาล
อ. สุ ปรี ยส์ กาญจนพิศศาล
อ. สุ ปรี ยส์ กาญจนพิศศาล
อ. สมสิ ทธิ์ อัสดรนิธี
อ. สุ ปรี ยส์ กาญจนพิศศาล
อ. สุ ปรี ยส์ กาญจนพิศศาล
อ. สุ ปรี ยส์ กาญจนพิศศาล

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
(ภาคพิเศษ) ศูนย์ จิตตปัญญาศึกษา

4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
วันที่ 11 - 13 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 - 17.00 น.
สถานที่ วูด๊ แลนด์เมืองไม้รีสอร์ท จ.นครปฐม
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณวัลภา ศรี สวัสดิ์
โทร. 092 - 2728779 e-mail : wallapha.sri@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 11 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 16 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 4 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 25 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
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
(ภาคพิเศษ) ศูนย์ จิตตปัญญาศึกษา

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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สัตว์ เลีย้ งเป็ นเพื่อน คณะสั ตวแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137754 VSVS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ขวัญชนก ใหม่ซอ้ น (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)

ผศ. กนกอร เอื้อเกษมสิ น แอนตร้าดรึ รึ คิชะ ฟึ เร้ยระ

รศ. สุ กญั ญา มณี อินทร์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกเวชศาสตร์ สัตว์ เลีย้ งเป็ นเพื่อน คณะสั ตวแพทยศาสตร์

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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกเวชศาสตร์ สัตว์ เลีย้ งเป็ นเพื่อน คณะสั ตวแพทยศาสตร์

- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ คลินิก(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสั ตวแพทยศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137736 VSCS/C

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย เกรี ยงกมล เตไชยา (*)

แผนการศึกษา

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ไพฑูรย์ ศรี มนตรี

อ. กฤษณรงค์ วงศ์บา้ นดู่

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
3. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ คลินิก(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสั ตวแพทยศาสตร์
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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ คลินิก(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะสั ตวแพทยศาสตร์
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

6137751 VSVB/M
6137752 VSVB/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พรประภา น้อยผาง (**)
น.สพ. ภพปภัค หุ่นโพธิ์ (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. กฤษฎา ใจชื้น
อ. ปริ ญ สุ วรรณประภา

อ. กฤษฎา ใจชื้น

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ การวินิจฉัยทางการสั ตวแพทย์ คณะสั ตวแพทยศาสตร์
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ การวินิจฉัยทางการสั ตวแพทย์ คณะสั ตวแพทยศาสตร์
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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
6137749 VSVB/M
6137750 VSVB/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

สพญ. อารี ยา กอเซ็ม
สพญ. สิ ริกร ภมรสุ พรวิชิต

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ภูณิกา งามวงศ์สถิต
อ. ศศิธร รุ่ งอรุ ณเลิศ

อ. กฤษฎา ใจชื้น

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกเวชศาสตร์ ประยุกต์ ทางการสั ตวแพทย์ และสั ตวแพทย์ สาธารณสุ ข คณะสั ตวแพทยศาสตร์

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 150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทางการสั ตวแพทย์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิชาเอกเวชศาสตร์ ประยุกต์ ทางการสั ตวแพทย์ และสั ตวแพทย์ สาธารณสุ ข คณะสั ตวแพทยศาสตร์
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชากายภาพบําบัด(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะกายภาพบําบัด
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137753 PTPT/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย บุคอรี ปุตสะ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ชุติมา ชลายนเดชะ

ผศ. สายพิณ ประเสริ ฐสุ ขดี

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
ในวันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 เวลา 11.50-16.00 น.
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.กชพรรณ เอี่ยมตะโก
โทร. 02-441-5450 ต่อ 30102 e-mail : kotchapan.aie@mahidol.ac.th
5. ข้อมูลอื่นๆที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
- นักศึกษาจะต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ไม่ต่าํ กว่า 3.50 เท่านั้น จึงจะสามารถ
ศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปได้
- หลักสู ตรกําหนดให้ลงทะเบียนรายวิชา PTPT 709 Research Practicum หรื อ
PTPT 710 Selected Topics in Physical Therapy จนกว่านักศึกษาจะมีการสอบวัดคุณสมบัติ โดยรายวิชาดังกล่าว
มีการประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจํา (A,B+,...) และนับหน่วยกิตได้ในการลงทะเบียนเรี ยนครั้งแรก
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะกายภาพบําบัด
สําหรับการลงทะเบียนครั้งถัดไปจะประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ "S" หรื อ "U" ซึ่งไม่นบั หน่วยกิต
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 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 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 150-153
(***) 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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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะกายภาพบําบัด
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชากายภาพบําบัด(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะกายภาพบําบัด
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137869
6137870
6137871
6137872

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

สํารองอันดับที่ 1
สํารองอันดับที่ 2

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

แผนการศึกษา

น.ส. เปมนีย ์ แซ่ลิ้ม (x)
นาย ธีรกานต์ นิภาวัฒนพงศ์ (x)

แผน ก(2)
แผน ก(2)

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

พริ มโรส โชคบุญธิยานนท์
ปณัฏฐา อ่านคําเพ็ชร (*)
รัฐภา อริ ยะอุดมกิจ
มนฑวรรณ สวัสดิพนั ธ์

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

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 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 25,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.20 - 16.00 น.
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะกายภาพบําบัด
ติดต่อผูป้ ระสานงาน กชพรรณ เอี่ยมตะโก
โทร. 02-441-5450 ต่อ 30102 e-mail : kotchapan.aie@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
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
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด(หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะกายภาพบําบัด
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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137939 ITCS/D
6137940 ITCS/D
6137941 ITCS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ศรัฐฐา กาญจนปรี ชากร
น.ส. กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร
น.ส. ปุณยนุช บวรจิณณ์ (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2
แบบ 1
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. บุญสิ ทธิ์ ยิม้ วาสนา
ผศ. บุญสิ ทธิ์ ยิม้ วาสนา
ผศ. บุญสิ ทธิ์ ยิม้ วาสนา

ผศ. บุญสิ ทธิ์ ยิม้ วาสนา

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิต 2,700 บาท/หน่วยกิต คือ นายศรัฐฐา กาญจนปรี ชากร และนางสาวปุณยนุช บวรจิณณ์
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ นางสาวกานต์รวี กิจขจรกุลภัทร
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 90,000 บาท คือ นายศรัฐฐา กาญจนปรี ชากร
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 225,000 บาท คือ นางสาวปุณยนุช บวรจิณณ์
- ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ คือ นางสาวกานต์รวี กิจขจรกุลภัทร
4. ค่าบํารุ งอุปกรณ์
- ชําระค่าบํารุ งอุปกรณ์ 60,000 บาท คือ นายศรัฐฐา กาญจนปรี ชากร และนางสาวปุณยนุช บวรจิณณ์
- ชําระค่าบํารุ งอุปกรณ์ 30,000 บาท คือ นางสาวกานต์รวี กิจขจรกุลภัทร
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 9 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 น.

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุ วชั ระกุลธร , นางสาวธันยธรณ์ สุ ทธิเจริ ญ
โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137
e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
หน่วยการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
หน่วยการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562
หน่วยการศึกษาที่ 3 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 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 150-153
(***) 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

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

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

6137857 ITCS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ชยพันธุ์ ขันธ์นะภา (**)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. บุญสิ ทธิ์ ยิม้ วาสนา

ผศ. บุญสิ ทธิ์ ยิม้ วาสนา

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 9 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุ วชั ระกุลธร , นางสาวธันยธรณ์ สุ ทธิเจริ ญ
โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137
e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
หน่วยการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
หน่วยการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
หน่วยการศึกษาที่ 3 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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 150-153

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

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

6137874 ITCY/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ณัฐพล รัตนชํานอง (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ดํารัส วงศ์สว่าง

รศ. ดํารัส วงศ์สว่าง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 9 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุ วชั ระกุลธร , นางสาวธันยธรณ์ สุ ทธิเจริ ญ
โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137
e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์ และการประกันสารสนเทศ(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
หน่วยการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หน่วยการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ปิ ดวันที่ 29 มีนาคม 2562
หน่วยการศึกษาที่ 3 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 8 เมษายน 2562 ปิ ดวันที่ 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 ี่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 150-153

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์ และการประกันสารสนเทศ(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

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

6137875 ITGT/M
6137876 ITGT/M
6137877 ITGT/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ณภัทร ร่ มลําดวน
นาย เจษฎา สถิรสมภพกุล (*)
นาย สรวิชญ์ จินดาสุ ข

แผนการศึกษา
แผน ข
แผน ข
แผน ข

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

อ. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 9 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวบุญธิดา สุ วชั ระกุลธร , นางสาวธันยธรณ์ สุ ทธิเจริ ญ
โทร. 02 441 0909 ต่อ 427 , 02 354 4333 ต่อ 137
e-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th , thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2561
หน่วยการศึกษาที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หน่วยการศึกษาที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ปิ ดวันที่ 29 มีนาคม 2562
หน่วยการศึกษาที่ 3 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 8 เมษายน 2562 ปิ ดวันที่ 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 ี่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

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน(หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137839 ILSE/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. วีณา เนาวประทีป (**)

แผนการศึกษา
แบบ 1

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 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
- หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

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 อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129

หน้า 3

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

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137863 MBNS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย แทนไท พลวัฒน์ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 2

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

ศ. บัณฑิต เจตน์สว่าง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 100,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
- 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

6137864 MBNS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ธนาพร สุ วรรณพงศ์

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

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

ศ. บัณฑิต เจตน์สว่าง

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 150,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
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 ต่อ150-153
บันทึกสําคัญแนบท้าย
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล

2. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ระดับโมเลกุลและพันธุวศิ วกรรมศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137819 MBMG/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย เป็ นหนึ่ง พูลยม (**)

แผนการศึกษา
แบบ 2

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ปนัดดา บุญเสริ ม

รศ. ปนัดดา บุญเสริ ม

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ระดับโมเลกุลและพันธุวศิ วกรรมศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
(**) 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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ระดับโมเลกุลและพันธุวศิ วกรรมศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ระดับโมเลกุลและพันธุวศิ วกรรมศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137811
6137812
6137813
6137814
6137815
6137816
6137817

MBMG/M
MBMG/M
MBMG/M
MBMG/M
MBMG/M
MBMG/M
MBMG/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. อรดี คํามณี จนั ทร์ (*)
น.ส. พัชรี ภรณ์ เพชรรัตน์ (*)
น.ส. ทิพย์มณี หลีพงษ์พานิช (*)
น.ส. อิสรา นาจําปา (*)
น.ส. วรารมย์ แจ่มปัญญา (*)
นาย ไอยคุปต์ ขุนศรี (*)
น.ส. สุ ธาสิ นี มงคล (**)

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)
รศ. ปนัดดา บุญเสริ ม
รศ. ปนัดดา บุญเสริ ม
รศ. ปนัดดา บุญเสริ ม
รศ. ปนัดดา บุญเสริ ม
รศ. ปนัดดา บุญเสริ ม
รศ. ปนัดดา บุญเสริ ม
รศ. ปนัดดา บุญเสริ ม

รศ. ปนัดดา บุญเสริ ม

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
- ชําระค่าหน่วยกิต 9,000 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.อรดี คํามณี จนั ทร์
- ชําระค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต คือ น.ส.พัชรี ภรณ์ เพชรรัตน์ น.ส.ทิพย์มณี หลีพงษ์พานิช น.ส.อิสรา นาจําปา
น.ส. วรารมย์ แจ่มปัญญา นายไอยคุปต์ ขุนศรี และ น.ส.สุ ธาสิ นี มงคล
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
- ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 300,000 บาท คือ น.ส.อรดี คํามณี จนั ทร์
- ยกเว้นค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ คือ น.ส.พัชรี ภรณ์ เพชรรัตน์ น.ส.ทิพย์มณี หลีพงษ์พานิช น.ส.อิสรา นาจําปา
น.ส. วรารมย์ แจ่มปัญญา นายไอยคุปต์ ขุนศรี และ น.ส.สุ ธาสิ นี มงคล
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ระดับโมเลกุลและพันธุวศิ วกรรมศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ระดับโมเลกุลและพันธุวศิ วกรรมศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล

ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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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ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชี ย
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137938 LCLG/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

นาย กฤตพล วังภูสิต (**)

แผนการศึกษา
แบบ

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
อ. มยุรี ถาวรพัฒน์

อ. มยุรี ถาวรพัฒน์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิตตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ยกเว้นค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
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(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
.ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
.ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพิมเติม
จากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา ภายใน ภาคการศึกษาแรกที
เข้าศึกษา ดังนี
GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
(***) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนน ดังต่อไปนี
- IELTS ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป หรื อ
-TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์
สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าวมาที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
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ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6137885 LCLG/M
6137886 LCLG/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. พิมพ์นารา เอกจิตร (*)
น.ส. พิชญาภัค จะเกรง (*)

แผนการศึกษา
แผน ก(2)
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. ยุทธพร นาคสุ ข
ผศ. ปัทมา พัฒน์พงษ์

อ. ยุทธพร นาคสุ ข

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 LCLG 501 An Overview of Linguistics 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร.ยุทธพร นาคสุ ข โทร. 086-6114926 e-mail : yuyut3@gmail.com
- รายวิชา LCLG 503 Research Methods in Linguistics 3 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 1,800 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
อ.ดร.ยุทธพร นาคสุ ข โทร. 086-6114926 e-mail : yuyut3@gmail.com

หน้า 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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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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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม
(ภาคพิเศษ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137901
6137902
6137903
6137904
6137905
6137906
6137907
6137908
6137909
6137910
6137911
6137912

LCIC/M
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. สุ ชานาถ สงวนพันธุ์ (**)
น.ส. ณิ ชนันทน์ รุ่ งสว่าง
น.ส. พิชชาพร เนติมากุล
น.ส. อังศ์วรามาส แมงทับ (*)
น.ส. นันท์มนัส จันทร์ศรี (**)
น.ส. พุทธรัต พัฒนวรกิจ (*)
นาย จิรกร ปิ ฏกรัชต์
น.ส. ดวงกมล ชุ่มมา
น.ส. ปภัชญา รัตนบุญยกร (**)
น.ส. จริ ญา คนเพียร (*)
น.ส. วัลลิภา โพธิ์แดง (*)
น.ส. อมรรัตน์ เฮ่าตระกูล (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. กฤตยา อกนิษฐ์
ผศ. นันทิยา ดวงภุมเมศ
อ. สุ ภาพร คชารัตน์
รศ. สิ งหนาท น้อมเนียน
อ. สิ รินทร พิบูลภานุวธั น์
อ. ธีรพงษ์ บุญรักษา
อ. สิ รินทร พิบูลภานุวธั น์
อ. กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร
รศ. สิ งหนาท น้อมเนียน
รศ. สิ งหนาท น้อมเนียน
ผศ. นันทิยา ดวงภุมเมศ
อ. สุ ภาพร คชารัตน์

รศ. สิ งหนาท น้อมเนียน

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม
(ภาคพิเศษ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
4. รายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเข้าศึกษาก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้น
(ลงทะเบียนพร้อมการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561)
- รายวิชา LCIC 501 Essence of Research Methodology 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
โทร. 081-8686242 e-mail : sirintornb@hotmail.com
- รายวิชา LCIC 502 Communicative English 2 หน่วยกิต (Audit)
อัตราค่าหน่วยกิต 2,500 บาท/หน่วยกิต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาที่นกั ศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ คือ
โทร. 081-8686242 e-mail : sirintornb@hotmail.com
5. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตร
วันที่ 5 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น.
สถานที่ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม
(ภาคพิเศษ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
(**) 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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม
(ภาคพิเศษ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137913 LCCS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. นิจสุ ภา นาคอุไร

แผนการศึกษา
แผน ก(2)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. เรณู เหมือนจันทร์เชย

ผศ. เรณู เหมือนจันทร์เชย

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองกล่าวมาที่
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 การอาหารเพือโภชนาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137733 NUFS/M
6137734 NUFS/M
6137735 NUFS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื อ-นามสกุล

น.ส. พิชชากร คงประพันธ์ (**)
นาย พิลิปดา สุทธิพบิ ูลย์ (*)
น.ส. นฤสรณ์ ปราการสมุทร (**)

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

อาจารย์ ทปรึ
ี กษา (Academic Advisor)
ผศ. นัฐพล ตังสุภูมิ
ผศ. นัฐพล ตังสุภูมิ
ผศ. นัฐพล ตังสุภูมิ

ผศ. นัฐพล ตังสุ ภูมิ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพือยืนยันสิ ทธิ การเข้าศึกษา
ทีเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนิ นการดังนี
. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
. ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
. ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตังแต่วนั ที - สิ งหาคม
ผ่านช่องทางทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง สาขาวิชาเท่านัน หากไม่ดาํ เนินการตามทีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต ,

บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน

. ค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์
ชําระค่าวิจยั เพือทําวิทยานิ พนธ์ ,

บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาทุกคน

. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที สิ งหาคม
เวลา . - . น.
ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชัน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางนิ ภาพรรณ ศรแก้ว
โทร.
ต่อ e-mail : nipaphan.sor@mahidol.ac.th
. นางสาวพิชชากร คงประพันธ์ เป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน โดย
ภายใน ปี การศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเงือนไขทีระบุในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื อง มาตรฐาน
ความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตร
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารเพือโภชนาการ(หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
. นายพิลิปดา สุ ทธิ พิบูลย์ เป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน โดย
ภายใน ปี การศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเงือนไขทีระบุในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื อง มาตรฐาน
ความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
. นางสาวนฤสรณ์ ปราการสมุทร เป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน โดย
ภายใน ปี การศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเงือนไขทีระบุในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื อง มาตรฐาน
ความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที - สิ งหาคม
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที กันยายน
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที สิ งหาคม
ปิ ดวันที ธันวาคม
- ภาคปลาย เปิ ดวันที มกราคม
ปิ ดวันที พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที พฤษภาคม
ปิ ดวันที กรกฎาคม
เงือนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาทีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชือ โดยมีความหมาย ดังนี
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ทีระดับคะแนน ขึนไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี
- IELTS
ทีระดับ คะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL ITP ทีระดับคะแนน ขึนไป หรื อ
- TOEFL iBT ทีระดับคะแนน คะแนน ขึนไป
สําหรับนักศึกษาทีมีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
ทังนี
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืนผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงือนไขดังนี
. ผูท้ ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
. ผูท้ ีมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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เพิมเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทังหมด รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทัง รายวิชา
ภายใน ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา ดังนี
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in 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
กลุ่มที GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึง ต่อไปนี
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทังนี เมือนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทัง รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลียนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
รายละเอียดเพิมเติมที : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีงานศูนย์ภาษา โทร.
ต่อ บันทึกสําคัญแนบท้าย
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องชําระค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มิฉะนันจะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนเงินค่าสมัคร
และค่าธรรมเนียมอืนๆ ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต้องส่ งหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาทีระบุวนั สําเร็ จการศึกษา
(Transcript) จากสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ ที กันยายน
โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาทีบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
/ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม
โทร.
ต่อ โทรสาร
- สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ทีสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิมเติมที http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิทีนํามาใช้ใน
การขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนิ นการส่ งเอกสารตามทีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
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บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอืนๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทังสิ น
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เลขประจําตัวนักศึกษา

6137898 NUTS/M
6137899 NUTS/M
6137900 NUTS/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. กวิสรา ศิวรักษ์ (**)
น.ส. ฐิติชญา บุญจูง
นาย อัครภร ชัยศรี (*)

แผนการศึกษา
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

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 9 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน นางสาวดลนภา นวมเพ็ชร์
โทร. 02-8002380 ต่อ 420 e-mail : donnapa.klo@mahidol.ac.th
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561

หน้า 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
สถาบันโภชนาการ

กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากรายวิชาของหลักสู ตร รวมทั้งหมด 4 รายวิชาและต้องสอบให้มีผลผ่านทั้ง 4 รายวิชา
ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 514 Reading and Writing in Academic Contest for Graduate Studies
GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies และ
GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies หรื อ
กลุ่มที่ 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID 530 English Academic Writing I
GRID 531 English Academic Writing II และ
ให้เลือกเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience หรื อ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีผลผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 รายวิชาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ

หน้า 3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
สถาบันโภชนาการ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองกล่าวมาที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137773 LAAL/D
6137774 LAAL/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. ตรี ศิรินทร์ เฉลิมกิติ
นาง วัชราภรณ์ กี่สวัสดิ์คอน (**)

แผนการศึกษา
แบบ 1
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
รศ. ทรงศรี สรณสถาพร

รศ. ทรงศรี สรณสถาพร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 5,000 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 80,000 - 100,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หน้า 2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
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

หน้า 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137763 LAAL/D
6137764 LAAL/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. รติมา เทียนไชย
น.ส. รัตฐา ไทรพงษ์พนั ธ์ (***)

แผนการศึกษา
แบบ 1
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
รศ. ทรงศรี สรณสถาพร

รศ. ทรงศรี สรณสถาพร

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากไม่ดาํ เนินการตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําหนด
จะถือว่าสละสิ ทธิ์การเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทุกกรณี )
2. ค่าหน่วยกิต
ชําระค่าหน่วยกิต 5,000 บาท/หน่วยกิต สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
3. ค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์
ชําระค่าวิจยั เพื่อทําวิทยานิพนธ์ 80,000 - 100,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์
(**) 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 150-153
(***) 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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์
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

6137823
6137824
6137825
6137826
6137827
6137828
6137829

ชื่ อ-นามสกุล

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

น.ส. วิศวพร จักรกลจันทร์
น.ส. ปุณณดา มันแก้ว
นาย ณัฐภูมิ คุม้ บุญ (*)
นาย พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
น.ส. กานต์ชนิต โกศลวัฒนา
น.ส. นิศานาถ วิทยากร
ร.อ.หญิง ภัสวรรณ ศรี ธนวิบุญชัย (**)

ประธานหลักสู ตร :

อ. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

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)
รศ. ทรงศรี สรณสถาพร
อ. กรศิริ บุญประกอบ
อ. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
ผศ. วิวรรธน์ พันธัย
อ. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
อ. ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร
อ. กรศิริ บุญประกอบ

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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 150-153

หน้า 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137837 LAAL/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ภานุพงศ์ เอี่ยมโพธิ์ศักดา

แผนการศึกษา
แผน ข

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
รศ. ทรงศรี สรณสถาพร

อ. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา

หน้า 2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์
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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว

หน้า 3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
โทรสาร 0 2441 9129
- สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องส่ งหนังสื อรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดม
ศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th
- หากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่าผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาํ เร็ จการศึกษา คุณวุฒิที่นาํ มาใช้ใน
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาหรื อไม่ดาํ เนินการส่ งเอกสารตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและจะยกเลิกสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น

หน้า 1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ ทธิมนุษยชนและสั นติศึกษา
โครงการจัดตั้งสถาบันสิ ทธิมนุษยชนและสั นติศึกษา
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137957 HPRP/M
6137958 HPRP/M
6137959 HPRP/M

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

น.ส. สบันงา พยุหไพบูลย์ (**)
น.ส. การุ ณรัตน์ พรชัยสกุล (**)
นาย มานพ สังขละบริ บูรณ์ (**)

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

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉวั่
อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉวั่
อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉวั่

อ. เบญจรัตน์ แซ่ฉวั่

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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 30,000 บาท สําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 -15.00 น.
ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพฒั น์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิ ทธิมนุษยชนฯ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ติดต่อผูป้ ระสานงาน น.ส.มานียา รักษาผล
โทร. 02-441-0813 ต่อ 1113 e-mail : maneeya.rak@mahidol.ac.th
5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ตอ้ งการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
รายวิชาที่ตอ้ งลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2561
หลักสู ตรจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบทาง E-mail ของนักศึกษา
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ ทธิมนุษยชนและสั นติศึกษา
โครงการจัดตั้งสถาบันสิ ทธิมนุษยชนและสั นติศึกษา

กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ ทธิมนุษยชนและสั นติศึกษา
โครงการจัดตั้งสถาบันสิ ทธิมนุษยชนและสั นติศึกษา
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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
โครงการร่ วมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เลขประจําตัวนักศึกษา

6137737
6137738
6137739
6137740
6137741
6137742
6137743
6137744
6137745
6137746
6137747
6137748

GRPC/M
GRPC/M
GRPC/M
GRPC/M
GRPC/M
GRPC/M
GRPC/M
GRPC/M
GRPC/M
GRPC/M
GRPC/M
GRPC/M

ประธานหลักสู ตร :

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

ชื่ อ-นามสกุล

ญานิกา เอี่ยมวัชรพงศ์ (*)
อภิญญา จะโรจร
ธัญญรัตน์ ธนิศาจูมจันทร์ (*)
ลลิตา ริ ยา (**)
ฐานิตา ศิวธานนท์ (**)
ลัดดา นุกูลกิจ
ปนัดดา ธีรวัฒน์เกษม (*)
ชุติมา มีแสง (*)
อิสริ นทร์ ศิรินภาพันธ์
สุ ภคั เหลืองรุ่ งโรจน์
ฤดีมาส สุ ขพรสวรรค์
โสธิดา ผุฏฐธรรม

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)
ผศ. คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
ผศ. วัลลภ อัจสริ ยะสิ งห์
รศ. สุ พร อภินนั ทเวช
อ. พัชริ นทร์ เสรี
รศ. ชาญวิทย์ พรนภดล
รศ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
อ. สมบูรณ์ หทัยอยูส่ ุ ข
ผศ. วัลลภ อัจสริ ยะสิ งห์
รศ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
ผศ. คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
อ. สมบูรณ์ หทัยอยูส่ ุ ข
อ. พัชริ นทร์ เสรี

อ. พัชริ นทร์ เสรี

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
โครงการร่ วมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
หลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เงื่อนไขสําหรับผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จะปรากฎสัญลักษณ์ทา้ ยชื่อ โดยมีความหมาย ดังนี้
(*) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป กับงานศูนย์ภาษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
- IELTS
ที่ระดับ 5 คะแนน ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรื อ
- TOEFL iBT ที่ระดับคะแนน 54 คะแนน ขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาที่มีผลสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาํ เนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
นักศึกษาต้องมีผลการสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
(**) มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาทดลองเรี ยน จะต้องทดสอบและยืน่ ผลภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูท้ ี่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
2. ผูท้ ี่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการรับเข้าศึกษา ให้ดาํ เนินการลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
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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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
โครงการร่ วมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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 150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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 สาขาวิชาสุ ขภาพและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วมสถาบันพัฒนาสุ ขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
คณะสั ตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
เลขประจําตัวนักศึกษา
6137862 ADHS/D

ประธานหลักสู ตร :

ชื่ อ-นามสกุล

นาย ประวิทย์ เขียวระยับ (**)

แผนการศึกษา
แบบ 1

อาจารย์ ทปี่ รึกษา (Academic Advisor)
ผศ. ธันวดี สุ ขสาโรจน์

ผศ. ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

กําหนดการสํ าหรับนักศึกษาใหม่
1. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องรายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิ งหาคม 2561 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของประวัตินกั ศึกษาใหม่ผา่ นเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่
1.3 ดาวน์โหลด Invoice ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจสุ ขภาพและทันตกรรม และ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 6- 10 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่บณ
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 150,000 บาท
4. กําหนดการปฐมนิเทศของหลักสู ตรฯ
วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00น. เป็ นต้นไป
ณ สถาบันพัฒนาสุ ขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ติดต่อผูป้ ระสานงาน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
โทร. 081-6901806 e-mail : cheerawit.rat@mahidol.edu
กําหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration วันที่ 14-24 สิ งหาคม 2561
- วันสุ ดท้ายของการชําระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2561
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขภาพและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วมสถาบันพัฒนาสุ ขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
คณะสั ตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษา
- ภาคต้น เปิ ดวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ปิ ดวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ภาคปลาย เปิ ดวันที่ 7 มกราคม 2562 ปิ ดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- ภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิ ดวันที่ 19 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 ี่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

หน้า 3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขภาพและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน(หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการร่ วมสถาบันพัฒนาสุ ขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
คณะสั ตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.grad.mahidol.ac.th หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ150-153
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 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยให้สถานศึกษาส่ งหนังสื อรับรองดังกล่าว
มาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ าที่
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทร. 0 2 441 4125 ต่อ 110-115
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

