
 
 
 
 
          

ประกาศ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง   การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจําปีการศกึษา  2560 

       ---------------------------------- 
         บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กําหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศกึษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 

1. กําหนดการรับสมัคร  

 
 

กําหนดการ ช่วงเวลา 
1.  รับสมัครเฉพาะทาง Internet  ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th
    (ในวันสุดทา้ยของการรับสมัครจะปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และ 
    ผู้สมัครต้องชําระเงินก่อนเวลา 22.00 น.) 

ต้ังแต่บัดน้ี – วันจันทร์ที่  4 ธันวาคม 2560

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

3. สอบสัมภาษณ์ 
    - สอบสัมภาษณ์  เวลา   9.00 – 12.00 น. 
    ณ ห้อง R233 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
 

4.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา   วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
5.  ย่ืนเอกสารเพ่ือยืนยันการรายงานตัวและถ่ายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
    ณ ห้อง One Stop Service ช้ัน 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย    
    มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 9.00 น. 

วันพุธที่ 27 – วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

6. ลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560  
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม – วันศุกร์ที่ 19 
มกราคม 2561 

7. ชําระเงินค่าลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 
2561 

8. เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2560
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2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 

แผน ก แบบ ก(2) 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา  ใน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บริหารธุรกิจบัณฑิตหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ฎากว่า 2.50  
3. ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษขั้นตํ่าที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)  คือ  
- IELTS          ที่ระดับ  3  คะแนนข้ึนไป หรือ 
- TOEFL INTERNET BASED        ที่ระดับ  32  คะแนนขึ้นไป หรือ 
- TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย)    ที่ระดับ  400  คะแนนข้ึนไป หรือ 
- MU GRAD TEST   (Computer Based)   ที่ระดับ  36 คะแนนขึ้นไป 

          ทั้งน้ีหากผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่
พิจารณาใบสมัคร   

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th 
หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร :  
0-2441-4125  ต่อ  221-222 

4. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมคัรเขา้
รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 

5. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนดให้แนบ คําร้องขออนุมัติสมัครสอบ  โดย
ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชา ก่อนสมัคร (ดาวน์โหลดคําร้อง ขอ
อนุมัติสมัครสอบได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)         
เมนูแบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ) 

 
แผน ข 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใน
สาขาวิชาวิทยาศาสร์สุขภาพ บริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า 2.50 
3. มีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์และโซอุ่ปทาน บริการสุขภาพ หรือ สาขาที่

เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ต้องแสดงเอกสารรับรองประสบการณ์การทํางานเมื่อย่ืนใบสมัครด้วย) 
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4. ผู้สมัครจะต้องย่ืนหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษขั้นตํ่าที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน  2  ปี นับถึงวันที่สมัคร)  คือ  
- IELTS          ที่ระดับ  3  คะแนนข้ึนไป หรือ 
- TOEFL INTERNET BASED        ที่ระดับ  32  คะแนนขึ้นไป หรือ 
- TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย)    ที่ระดับ  400  คะแนนข้ึนไป หรือ 
- MU GRAD TEST   (Computer Based)   ที่ระดับ  36 คะแนนขึ้นไป 

          ทั้งน้ีหากผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่
พิจารณาใบสมัคร   

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th 
หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร :  
0-2441-4125  ต่อ  221-222 

 
 

ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมคัรเขา้
รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนดให้แนบ คําร้องขออนุมัติสมัครสอบ  โดย
ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชา ก่อนสมัคร (ดาวน์โหลดคําร้อง ขออนุมัติ
สมัครสอบได้ที ่http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)         เมนูแบบฟอร์ม
รับสมัครต่างๆ) 

 
หมายเหตุ:   เป็นหน้าที่ของผู้สมัครทีจ่ะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิส์มัครใหถู้กต้องครบถ้วนตรง 

ตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนด หากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสตูรสาขาวิชา 
ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่กําหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คนืเงนิและ 
หลักฐานการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 
3.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

 

3.1 รูปถ่าย (ไม่สวมแว่นตาดําหรือหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
3.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 

3.2.1 ผู้ที่สําเร็จการศกึษาแล้วใหใ้ช้สําเนาปริญญาบัตร 
3.2.1 ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2559 ใหใ้ช้หนังสือ 

    รับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากําลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร  หรือ 
    หนังสือรับรองว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2559 (โดยมีกําหนดที่ 
    จะสําเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559) 
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3.3 บันทึกผลการศึกษา 

3.3.1 ผู้สําเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สําเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตร 
  อย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
3.3.2 ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรอืผู้ที่อยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ หรือ 
  สารนิพนธ์  (ในปีการศึกษา  2559)  ต้องใช้สําเนาบันทึกผลการศึกษา  (Grade  Report)  

3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3.5 สําเนาทะเบียนบ้าน 
3.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (สาํหรับผู้สมัครแผน ข) 
3.7 หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 
 ขั้นตํ่าที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี)  

 
     หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าหลักฐานเอกสารต่างๆ ของผูส้มัครไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจรงิ   หรือเป็นเอกสารปลอม   บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการตามกฎหมาย  และให้พน้สภาพ
นกัศึกษาหากรับผูส้มัครเป็นนักศึกษาแล้ว  และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

 
4.  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา       
  
 

 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครเฉพาะทาง Internet  ต้ังแต่บัดน้ี – วันจันทรท์ี ่4 ธันวาคม  2560   โดยผู้สมคัร
ดําเนินการดังน้ี 
      4.1 ผู้สมัครเข้าระบบ Internet  โดยใช้  Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th 
 4.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมคัรในรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามข้อ 2.  
 4.3 ผู้สมคัรลงทะเบียนสมัครเข้าศกึษาก่อนเข้าสูร่ะบบการรับสมัคร 
 4.4 กรอกใบสมัคร (บฑ. 8)  ให้ถูกต้องและครบถ้วน  ส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet เข้าสู่บัณฑิตวิทยาลยั 
    ตามกําหนดการรับสมคัรข้างต้น โดยผูส้มัครจะต้องสง่ขอ้มูลผา่นระบบภายในเวลา 18.00 น.  
    ของวันจันทรท์ี่ 4 ธันวาคม 2560   
  4.5   การส่งหลกัฐานประกอบการสมคัร 
   4.5.1 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุตาม ขอ้ 3.  และลงนามรับรองสําเนา 
    ถูกต้องทุกฉบับ 
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  4.5.2 ส่งไฟล์เอกสาร (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ และเอกสาร 
  หลักฐานการชําระเงิน  โดยขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ pdf  

 เฉพาะรูปถ่าย  ใหส้่งไฟล์รปูแบบ jpeg  ผ่านระบบรับสมคัร ภายในเวลา 18.00 น. ของ 
 วันจันทร์ที่  4 ธันวาคม  2560    (หากพ้นกําหนดการส่งเอกสารฯ ตามรายละเอียด 
ดังกล่าวข้างต้นบัณฑิตวิทยาลยัจะไม่รับพิจารณา)  

 4.6  ค่าใบสมคัร (รวมค่าสมคัร) เป็นเงิน  500 บาท   
  ผู้สมัครต้องชําระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560  โดย 
  บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให้ผู้สมัครชําระเงินค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) 3 วิธี ดังน้ี  

4.6.1 ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบ Invoice ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร)  จํานวนเงิน 500 บาท  เพ่ือ 
  นําไปย่ืนชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ใน Invoice  

4.6.2 ชําระเงินผ่านระบบ e - payment ของธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice โดย 
 ผู้สมัครจะต้องดําเนินการตามข้ันตอนการชําระเงินผ่านระบบดังกล่าวให้ครบถ้วน   
 (ผู้สมัครต้องตรวจสอบการชาํระเงินจากทางธนาคารด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกิด 
 ข้อผิดพลาดในการชาํระเงนิไม่ทันตามกําหนดเวลา) 

   

 ทั้งน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ไม่รับเงินสด ธนาณัติ และเอกสารการเงินประเภทอ่ืนๆ นอกจากวิธีการ 
ชําระเงินที่ระบุไว้ข้างต้นเท่าน้ัน และกรณผีูส้มัครชําระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กําหนดไว้บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ไม่คืนเงินให้ไมว่่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะและต้องชําระใหม่ทั้งหมด 

4.7 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครเรยีบร้อย 
 แล้วจะแจ้งสถานะการรับสมัครโดยการออกเลขประจําตัวผู้สมัครทาง Internet ที่ Web Site คือ   
       http://www.grad.mahidol.ac.th  

 
5.  ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
  

  ขอให้ผูส้มคัร ดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ทาง Internet ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th  
หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่งานบริการการศกึษา โทร.02-441 4125 ต่อ 109 - 111 
 
6.  การประกาศผลสอบและรายละเอียดต่างๆ  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย  จะประกาศผลสอบและรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับการรับสมัครเข้าศกึษาของหลักสตูร
ตามกําหนดการที่แจ้งไว้ทาง Internet ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th 
 
 
 
 
 




