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คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่ 
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ค ำน ำ 
 

 คู่มือกำรแนะน ำนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
ให้นักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) มหำวิทยำลัยมหิดล (ยกเว้น วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์)  
ทุกคนได้รับทรำบข้อมูลที่ควรทรำบสิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยมหิดล รวมไปถึงขั้นตอน 
กำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ เพื่อให้สำมำรถเตรียมตัวและปฏิบัติตำมกิจกรรมต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้องและตรงตำม
เวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เมื่อศึกษำเข้ำใจแล้วจะท ำให้กำรเตรียมตัว กำรปฏิบัติตำมกิจกรรม และกำร
ด ำเนินกำรอื่นๆ เป็นไปด้วยควำมสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ในคู่มือนี้ได้สรุปข้อมูลที่นักศึกษำควรทรำบ เช่น 
ขั้นตอนกำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ เอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรรับบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ กำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ก ำหนดกิจกรรมนักศึกษำ รำยละเอียดว่ำด้วยเครื่องแบบนักศึกษำ และเบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อ เป็นต้น 
 
 กองบริหำรกำรศึกษำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำนักศึกษำจะศึกษำคู่มือเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ต่อกำร เตรียมตัว
เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยมหิดลได้อย่ำงถูกต้องต่อไป 
 
 

กองบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล 
มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
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ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

กำรยืนยันสิทธิ์นักศึกษำใหม่ หมำยถึง ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยมหิดลได้ยืนยันสิทธิ์กำร
เข้ำศึกษำ เพื่อรับสิทธิ์กำรเป็นนักศึกษำปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรยืนยันสิทธิ์ทั้ง ๓ ขั้นตอน ตำมที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด   ทั้งนี้จะต้องด ำเนินกำรตำมวัน เวลำที่ก ำหนด ซ่ึงผู้ทีป่ฏิบัติครบทั้ง ๓ ขั้นตอนแล้วจึงจะถือว่ำมีสิทธิ์เป็น
นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลโดยสมบูรณ์ 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑ กำรยืนยันสิทธิ์นักศึกษำใหม่  
 ผู้มีสิทธิ์ เข้ ำ ศึกษำในมหำวิทยำลัยมหิดลให้ยืนยันสิทธิ์ เข้ำ ศึกษำ โดยเข้ำ เว็บไซต์ที่   
https://smartedu.mahidol.ac.th เมื่อเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ศึกษำ “ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรใช้
บริกำร e-Student Web Application” อย่ำงครบถ้วน เมื่อศึกษำข้อก ำหนดและเง่ือนไขแล้วให้ท ำเครื่องหมำย 
 ที่ช่อง “ยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ และยอมรับข้อตกลงกำรใช้บริกำรตำมเง่ือนไขที่ระบุ” และที่ช่อง “ยอมรับ
ข้อตกลงกำรส่งผ่ำนข้อมูล (Blockchain)” เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ หำกมิได้ท ำขั้นตอนดังกล่ำว จะท ำให้ไม่มี
สิทธิ์เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล 
 

 
กำรยืนยันสิทธิ์นักศึกษำใหม ่

 

ขั้นตอนที่ ๒ กำรกรอกระเบียนประวัตินักศึกษำออนไลน์ 
 ให้กรอกระเบียนประวัตินักศึกษำออนไลน์ตำมวันที่ก ำหนดในแต่ละปีกำรศึกษำโดยเข้ำ
เว็บไซต์ที่  https://smartedu.mahidol.ac.th  เลือกเมนูกรอกระเบียนประวัติ นักศึกษำ (e - Profile) พิมพ์
ข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน คณะ / มหำวิทยำลัยจะน ำข้อมูลที่ได้ไป จัดท ำทะเบียนรำยชื่อและออกรหัส
ประจ ำตัวนักศึกษำ ผู้ที่ไม่ได้กรอกระเบียนประวัติออนไลน์ จะไม่มีชื่อ ไม่มีรหัสประจ ำตัว จะท ำให้ไม่มีสิทธิ์
เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล 
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ขั้นตอนที่ ๓ กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำระบบออนไลน์ 
นักศึกษำใหม่ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกระบบ TCAS รอบที่ ๑ – ๕ (Portfolio, โควตำ,  

รับตรงร่วมกัน, Admission และรับตรงอิสระ) เมื่อยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ตำมขั้นตอนที่ ๑ และกรอกระเบียน
ประวัตินักศึกษำออนไลน์ ตำมขั้นตอนที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำให้
นักศึกษำตำมแผนกำรศึกษำของแต่ละหลักสูตร และส ำหรับรำยวิชำภำษำอังกฤษที่ระดับ (Level) ที่ไม่ตรงกับ
กลุ่มเรียน มหำวิทยำลัยจะปรับระดับให้ภำยหลังเปิดภำคกำรศึกษำ   เนื่องจำกขณะที่ลงทะเบียนเรียน
มหำวิทยำลัยยังไม่ทรำบผลคะแนนสอบรำยวิชำภำษำอังกฤษของนักศึกษำ ให้นักศึกษำเข้ำชั้นเรียนตำมประกำศ
กลุ่มเรียนวิชำภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเพิ่มรำยวิชำศึกษำทั่วไป  
และรำยวิ ช ำ เ ลื อก เ ส รี *  วั นที่  ๑  -  ๘  สิ งหำคม  ๒๕๖๒  ใน ระบบออน ไลน์  ให้ เ ข้ ำ เ ว็ บ ไซต์  
https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนูลงทะเบียนนักศึกษำ และเลือกเมนูเพิ่มรำยวิชำ โดยให้นักศึกษำ
เลือกรำยวิชำเองตำมควำมสนใจตำมรำยวิชำที่ปรำกฏ รำยวิชำเลือกบำงวิชำจ ำกัดจ ำนวนผู้เรียน หำกมีผู้เลือก
เต็มชั้นเรียนแล้วจะไม่สำมำรถเลือกได้จะต้องเลือกรำยวิชำอ่ืนแทน เมื่อเรียบร้อยแล้วสำมำรถช ำระเงินผ่ำน
ระบบ QR Code ผ่ำน Application ของทุกธนำคำร และบันทึกใบรับรองกำรช ำระเงินไว้เป็นหลักฐำน  

 

 ข้อสังเกตและข้อควรระวัง ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำระบบออนไลน์ 
 - หมวดรำยวิชำศึกษำทั่วไป (7 Literacies) และหมวดรำยวิชำเลือกเสรี ตำมแผนกำรศึกษำ

มีหลักสูตรที่ต้องเลือกเรียนในภำคกำรศึกษำต้น ชั้นปีที่ ๑ หรือจะต้องเลือกเรียนในภำคกำรศึกษำหรือชั้นปีถัดไป 
ให้นักศึกษำติดตำมประกำศแผนกำรศึกษำจำกคณะที่สังกัดหรือมหำวิทยำลัยมหิดลอีกครั้ง  

 - กำรช ำระเงินผ่ำนระบบ QR Code จะสำมำรถใช้งำนได้วันต่อวัน หำกต้องกำรช ำระในวัน
ถัดไปโปรดตรวจสอบ QR Code ใหม่อีกครั้ง และโปรดระวังกำรช ำระเงินซ้ ำซ้อน 
 

❂ กำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ผ่ำนระบบ e-Payment (บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของนักศึกษำ) และผ่ำน
ระบบ QR Code (ยกเว้นภำคกำรศกึษำแรกของปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ให้ช ำระเงินได้เฉพำะระบบ QR Code) 
 นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดลช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำได้ ๒ วิธี  คือ ผ่ำนระบบ  
e-Payment (บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของนักศึกษำ) และผ่ำนระบบ QR Code โดยนักศึกษำสำมำรถท ำกำร
ช ำระเงินด้วยตนเอง ในระบบลงทะเบียนเรียนที่ เว็บไซต์ https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู
ตรวจสอบผลกำรลงทะเบียนเรียน ใบช ำระเงินฯ และเลือกกำรช ำระผ่ำนระบบ e-Payment หรือระบบ  
QR Code ซ่ึงทั้ง ๒ วิธี มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 ๑. กำรช ำระเงินฯ ผ่ำนระบบ e-Payment (บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของนักศึกษำ) 
  มหำวิทยำลัยได้ประสำนงำนกับธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  ในกำรจัดท ำบัตร
ประจ ำตัวนักศึกษำ (Smart Card) และเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ให้นักศึกษำทุก
คน โดยกิจกรรมรับบัตรนักศึกษำก ำหนดขึ้นในวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎำคม  ๒๕๖๒ นักศึกษำเตรียมเอกสำรตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด เพื่อรับบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ (Smart Card) และ SCB E PASSBOOK (บัญชีเงินฝำก
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แบบไม่มีสมุดคู่ฝำก) ของธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ทั้งนี้ กำรช ำระฯ ผ่ำนบัญชีธนำคำร ก่อนกำร
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำนักศึกษำจะต้องมีเงินฝำกเข้ำบัญชี ธนำคำร เกินกว่ำค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำในแต่ละภำค อย่ำงน้อย ๑๐๐ บำท (ค่ำธรรมเนียมของธนำคำร) 

๒. กำรช ำระเงินฯ ผ่ำนระบบ QR Code 
 มหำวิทยำลัยมหิดลได้พัฒนำกำรรับช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ผ่ำนระบบ QR Code 

ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยนักศึกษำสำมำรถช ำระเงินด้วย QR Code ผ่ำน Application ของทุก
ธนำคำร (มิจ ำเป็นต้องใช้บัญชีที่เปิดกับมหำวิทยำลัยมหิดล) โดยไม่มีค่ำธรรมเนียมของธนำคำร ทั้งนี้ กำรช ำระ
เงินผ่ำนระบบ QR Code จะสำมำรถใช้งำนได้วันต่อวัน หำกต้องกำรช ำระในวันถัดไปโปรดตรวจสอบ QR Code 
ใหม่อีกครั้ง และโปรดระวังกำรช ำระเงินซ้ ำซ้อน 
 

❂ นักศึกษำที่ได้รับทุน 
นักศึกษำที่ได้รับทุนจำกหน่วยงำนรัฐโครงกำรต่ำงๆ หรือส่วนงำนอื่นๆ   หรือนักศึกษำ กองทุนกู้ยืม

เพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ในภำคกำรศึกษำต้น (ภำคแรก ที่ เข้ำศึกษำ) ต้องส ำรองจ่ำยก่อนโดยกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำผ่ำนระบบ QR Code เมื่อเงินทุนโอนให้มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยจะจำ่ยคืนให้นักศึกษำ
ต่อไป ส ำหรับภำคกำรศึกษำที่สองเป็นต้นไปนักศึกษำไม่ต้องส ำรองจ่ำย 

 

❂ นักศึกษำที่มีปัญหำในกำรลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษำที่มีปัญหำเร่ืองกำรเงินและไม่สำมำรถช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำได้ตำมก ำหนดหรือผู้มี

เหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ตำมก ำหนด ให้ยื่นค ำร้องขอผ่อนผันก่อนถึงก ำหนดกำรลงทะเบียนไม่
น้อยกว่ำ ๓ วัน ที่งำนทะเบียนและประมวลผล กองบริหำรกำรศึกษำชั้น ๔ อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล  
ศำลำยำ หรือที่งำนกำรศึกษำของคณะที่สังกัด  ทั้งนี้จะต้องระบุเหตุผลอันสมควรพร้อมเอกสำรหลักฐำนยืนยัน  
ผู้ขอผ่อนผันกำร ำช ำระเงินให้ระบุเวลำกำรช ำระภำยในระยะเวลำของภำคกำรศึกษำนั้น ในกำรนี้จะต้องได้รับ
อนุมัติจำกอธิกำรบดี เมื่อได้รับกำรผ่อนผันจะให้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษำประเภทค้ำงช ำระ กำรไม่ขอผ่อนผัน
ล่วงหน้ำและมีผลให้ลงทะเบียนล่ำช้ำ นักศึกษำจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมพร้อมค่ำปรับที่ล่ำช้ำ ส่วนผู้ที่ได้รับ
อนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำให้ช ำระค่ำธรรมเนียมรักษำสภำพนักศึกษำของภำคกำรศึกษำที่ลำพัก ภำยในเวลำไม่
เกิน ๔ สัปดำห์หลังเปิดภำคกำรศึกษำ หำกพ้นก ำหนดกำรผ่อนผันและไม่ด ำเนินกำรใดๆ จะถือว่ำไม่ประสงค์จะ
ศึกษำต่อไป ในกรณีนี้มหำวิทยำลัยจะให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

 

❂ นักศึกษำที่ขอสละสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำ 
นักศึกษำที่ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเรียบร้อยแล้วขอสละสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำใน

มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยจะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ช ำระไปแล้ว ยกเว้น กรณีที่นักศึกษำขำด
คุณสมบัติในกำรรับเข้ำศึกษำ ตำมเกณฑ์ที่หลักสูตรก ำหนด 

 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๘ 

กำรจัดท ำสัญญำนักศึกษำเพื่อศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์ 
เภสัชศำสตร์ และพยำบำลศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 
 มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำกำรเป็นนักศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  
ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต เภสัชศำสตรบัณฑิต และพยำบำลศำสตรบัณฑิต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๒ เป็นต้นมำ และเพื่อให้กำรจัดท ำสัญญำกำรเป็นนักศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  
ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต เภสัชศำสตรบัณฑิต และพยำบำลศำสตรบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มหำวิทยำลัยจึงก ำหนดรำยละเอียดกำรจัดท ำสัญญำกำรเป็นนักศึกษำด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้ 
 

 ๑. กำรเข้ำท ำสัญญำกำรเป็นนักศึกษำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษำจะต้องตรวจสอบและกรอก
ข้อมูลในระเบียนประวัตินักศึกษำ (mu e-Profile หรือ https//:smartedu.mahidol.ac.th) ทั้งข้อมูลส่วนตัว 
และข้อมูลครอบครัว ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกช่องรำยกำร ไม่เฉพำะแต่ที่มีเครื่องหมำย * สีแดงเท่ำน้ัน 
 ๒. มหำวิทยำลัยจะเปิดระบบกำรจัดท ำสัญญำนักศึกษำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ 
สิงหำคม - ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ โดยสำมำรถเข้ำระบบกำรท ำสัญญำได้ที่ mu e-Contract หรือ https//: 
e-contract.mahidol.ac.th เพื่อให้นักศึกษำ บิดำ และมำรดำ เข้ำท ำสัญญำกำรเป็นนักศึกษำหลักสูตร
แพทยศำสตรบัณฑิต ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต เภสัชศำสตรบัณฑิต และพยำบำลศำสตรบัณฑิต  
 ๒.๑ ส ำหรับนักศึกษำ เมื่อกรอกชื่อผู้ใช้งำน และรหัสผ่ำนแล้ว ระบบจะให้ท ำเครื่องหมำยว่ำ
นักศึกษำได้รับมอบฉันทะจำกบิดำ มำรดำ เพื่อรับรหัสผ่ำนของบิดำ มำรดำ หลังจำกนั้นระบบจะแสดงรหัสผ่ำน
ของบิดำ มำรดำ ให้นักศึกษำน ำรหัสผ่ำนที่ได้รับไปมอบให้บิดำ มำรดำ เพื่อเข้ำท ำสัญญำค้ ำประกัน และหนังสือ
ให้ควำมยินยอม และให้นักศึกษำด ำเนินกำรท ำสัญญำกำรเป็นนักศึกษำให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไป 
 ๒.๒ ส ำหรับผู้ปกครอง เมื่อกรอกชื่อผู้ใช้งำน และรหัสผ่ำนแล้ว ระบบจะให้ท ำเครื่องหมำยว่ำ 
ยอมรับว่ำได้มอบฉันทะให้นักศึกษำรับรหัสผ่ำนแทนบิดำ มำรดำ  หลังจำกนั้นจึงจะเข้ำท ำสัญญำค้ ำประกัน และ
หนังสือให้ควำมยินยอมต่อไป 
 ๓. นักศึกษำที่ไม่ด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำดังกล่ำว จะต้องช ำระค่ำปรับให้กับ
มหำวิทยำลัยเป็นเงิน ๕๐๐ บำท ในวันที่มหำวิทยำลัยเปิดระบบท ำสัญญำกำรเป็นนักศึกษำใหม่ และต้องเสียค่ำปรับ
เป็นรำยวันอีกในอัตรำวันละ ๑๐๐ บำท นับถัดจำกวันที่มหำวิทยำลัยเปิดระบบท ำสัญญำฯ จนกว่ำจะด ำเนินกำรท ำ
สัญญำฯ แล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ค่ำปรับเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท ทั้งนี้ในส่วนของอัตรำค่ำปรับเป็นไปตำม
ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนนักศึกษำระดับปริญญำตรีและกำรลงทะเบียนเรียนหลักสูตร
ปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ในส่วนที่ลงทะเบียนล่ำช้ำ ซ่ึงให้น ำมำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

กรณีมีข้อสงสยั สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ คุณมยุรี จุลกณัห์, คุณพชัร์ ทำสีลำ กองกฎหมำย มหำวิทยำลัยมหิดล 
โทรศัพท์หมำยเลข ๐๒ - ๘๔๙ - ๖๒๖๐ 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๙ 

กำรรับบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ (Smart Card) 
 
 มหำวิทยำลัยก ำหนดให้นักศึกษำใหม่ หลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรนำนำชำติบำงหลักสูตร 
(ยกเว้น วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์) มำรับบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ (Smart Card) ด้วยตนเองในวันที่ ๓๐ - ๓๑ 
กรกฎำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๘.๓๐ -  ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๒๒ ชั้น ๓ อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล 
มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ โดยแต่งเครื่องแบบพิธีกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล และปฏิบัติตำมที่
เจ้ำหน้ำที่แนะน ำ 
 

❂ กำรเตรียมตัวก่อนกำรรับบัตรนักศึกษำ 
 ๑. นักศึกษำที่ยังไม่ทรำบรหัสประจ ำตัวนักศึกษำ สำมำรถดูรหัสประจ ำตัวนักศึกษำชื่อ - นำมสกุล ซ่ึง
จ ำแนกตำมหลักสูตร และคณะเพื่อน ำไปเป็นข้อมูลในกำรกรอกเอกสำรต่ำงๆ ได้ที่  website http:// 
www.student.mahidol.ac.th/newstudent เลือกเมนู “ลิงค์ที่ เกี่ยวข้อง” เลือกเมนู “ตรวจสอบรหัส
ประจ ำตัวนักศึกษำ” 
 ๒. กำรเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรรับบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ (Smart Card) เปิดบัญชีเงินฝำกประเภท
ออมทรัพย์ของนักศึกษำ (บัญชีเงินฝำกแบบไม่มีสมุดคู่ฝำก SCB E-Passbook) และจัดท ำหนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝำกธนำคำร โดยมีเอกสำรที่ต้องเตรียม ดังนี้ 
 

ล ำดับที ่ ประเภทนักศึกษำ หลักฐำนที่ต้องน ำมำ 
๑ นักศึกษำไทย ๑. บัตรประชำชนฉบบัจริง 
๒ นักศึกษำต่ำงชำต ิ ๑. Passport ฉบับจริง 

๒. ส ำเนำ Passport จ ำนวน ๑ ฉบับ ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
๓ พระ/สำมเณร ๑. ใบสุทธ ิ

๒. ส ำเนำใบสุทธิ จ ำนวน ๑ ฉบับ ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
๓. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน ๑ ฉบับ ลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

 

 ทั้งน้ี นักศึกษำต้องมำกรอกแบบฟอร์ม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ณ 
วันและสถำนที่ที่มำรับบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ โดยสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) โปรดติดต่อหมำยเลขโทรศัพท์ ๐๒-๗๗๗-๗๗๗๗ กด ๐ 
 

 
 
 
 

หมำยเหต ุ:  กรณีบัตรประชำชนฉบับจริงไม่สำมำรถอ่ำนข้อมูลได้ให้ใช้บัตรประชำชนที่อำ่นข้อมูลไม่ได้ควบคู่กับ 
 • ใบขับขี ่/ ใบขบัขี่รูปแบบ Smart card หรือ 
 • ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๑๐ 

 

กำรรับบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ (Smart Card) 
 

❂ เอกสำรที่จะได้รบั 
 เมื่อนักศึกษำรับบัตรประจ ำตัวนกัศึกษำ (Smart Card) เรียบร้อยแลว้จะได้รับเอกสำรดังนี้ 
 ๑. บตัรประจ ำตัวนักศึกษำ (Smart Card) 
  ๑.๑ ใช้แสดงตนเมื่อติดต่อกับมหำวิทยำลัย หรือหนว่ยงำนตำ่งๆ 
  ๑.๒ ใช้แสดงตนเมื่อเข้ำเรียนและเข้ำสอบ ผู้ไม่มีบัตรจะไม่มีสิทธิ์สอบ 
  ๑.๓ ขอใช้บริกำรห้องสมุด และหอ้งปฏบิัติกำรคอมพิวเตอร์ 
  ๑.๔ ขอใช้บริกำรอื่นๆ ของมหำวิทยำลยั 
 ๒. SCB E-Passbook (บัญชีเงินฝำกแบบไม่มีสมุดคู่ฝำก) ของธนำคำรไทยพำณิชย์จ ำกัด (มหำชน) 
  นักศึกษำใช้ในกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และช ำระค่ำขึ้นทะเบยีนปรญิญำบัตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๑๑ 

ก ำหนดกำรรับบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ (Smart Card) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ ห้อง ๓๒๒ ชั้น ๓ อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

 

คณะ/สำขำวิชำ/รหัสประจ ำตัว เวลำ 

วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

คณะสังคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร์ 

• สำขำเวชระเบียน ๘.๓๐ – ๘.๔๐ น. 
วิทยำลยัวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟำ้จุฬำภรณ์ 

• สำขำแพทยศำสตร์ / สำขำรังสเีทคนิค /  
   สำขำพยำบำลศำสตร์ / สำขำวิทยำศำสตร์กำรเคลื่อนไหวและสุขภำพ 

๘.๔๐ – ๘.๕๐ น. 
 

วิทยำลยัรำชสุดำ 

• สำขำศิลปศำสตร์ (หหูนวกศึกษำ) ๘.๕๐ – ๙.๑๐ น. 
คณะวิทยำศำสตร ์      

• สำขำวิทยำศำสตร์ (หลักสูตรไทย / นำนำชำติ) 
(ยกเว้น สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประกันภยั (นำนำชำติ) และสำขำวิชำ
คณิตศำสตร์อุตสำหกำร (นำนำชำติ)  ให้ติดตำมประกำศฯ จำกคณะฯ) 

๐๙.๑๐ - ๑๐.๐๐ น. 

 
 

มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 

• สำขำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีกำรอำหำร / ชีววิทยำเชิงอนุรักษ์ / 
วิทยำศำสตร์กำรเกษตร / ธรณีศำสตร์  

• สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรภัยพบิัติ 

• สำขำกำรจัดกำร 

• สำขำบัญช ี

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๕ น. 
 
 

๑๐.๒๕ – ๑๐.๓๐ น. 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. 
๑๐.๔๐ – ๑๐.๕๐ น. 

วิทยำลยัวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

• สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย  

• สำขำกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ / ฟุตบอล 
๑๐.๕๐ - ๑๑.๐๐ น. 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น. 

คณะเทคนิคกำรแพทย ์

• สำขำเทคนิคกำรแพทย ์

• สำขำรังสีเทคนิค   
๑๑.๑๐ – ๑๑.๒๐ น. 
๑๑.๒๐ – ๑๑.๓๐ น. 

หมำยเหต ุ:  ๑. ก ำหนดให้เจำ้หน้ำทีพ่ักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ประมำณเวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
 ๒. มหำวิทยำลยัขอควำมร่วมมือขอให้มำรับบัตรฯ ตำมก ำหนดกำร เพื่อควำมเปน็ระเบียบ สะดวก 
และรวดเร็ว โดยหำกไม่สะดวกตำมเวลำที่ก ำหนด สำมำรถมำรับได้ภำยในวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๑๒ 

ก ำหนดกำรรับบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ (Smart Card) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ ห้อง ๓๒๒ ชั้น ๓ อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

 

คณะ/สำขำวิชำ/รหัสประจ ำตัว เวลำ 
วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี 

• สำขำแพทยศำสตร์  

• สำขำควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย  

• สำขำกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ 

๑๓.๐๐ - ๑๓.๒๕ น. 
๑๓.๒๕ – ๑๓.๓๐ น. 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๓๕ น. 

คณะกำยภำพบ ำบัด 

• สำขำกำยภำพบ ำบัด 

• สำขำกิจกรรมบ ำบัด 
๑๓.๓๕ – ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐ – ๑๔.๐๐ น. 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์

• สำขำวิศวกรรมศำสตร์เครื่องกล 

• สำขำวิศวกรรมเคมี 

• สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร 

• สำขำวิศวกรรมไฟฟำ้ / วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร 

• สำขำวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

• สำขำวิศวกรรมโยธำ 

• สำขำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ (นำนำชำติ) 

• สำขำวิศวกรรมเคมี (นำนำชำติ) 

• สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร (นำนำชำติ) 

 
๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๐ น. 

 

๑๔.๑๐ - ๑๔.๑๕ น. 
 

๑๔.๑๕ - ๑๔.๒๐ น. 
 

๑๔.๒๐ - ๑๔.๒๕ น. 
 

๑๔.๒๕ - ๑๔.๓๕ น. 
 

๑๔.๓๕ - ๑๔.๔๕ น. 
 

๑๔.๔๕ - ๑๔.๕๕ น. 
 

๑๔.๕๕ - ๑๕.๐๕ น. 
 

๑๕.๐๕ - ๑๕.๑๕ น. 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 

• สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๑๕.๑๕ – ๑๕.๔๕ น. 

วันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

• สำขำแพทยศำสตร์ 

• สำขำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต ์

 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๕ น. 
๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๕ น. 

หมำยเหต ุ:  ๑. ก ำหนดให้เจำ้หน้ำทีพ่ักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ประมำณเวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
 ๒. มหำวิทยำลยัขอควำมร่วมมือขอให้มำรับบัตรฯ ตำมก ำหนดกำร เพื่อควำมเปน็ระเบียบ สะดวก 
และรวดเร็ว โดยหำกไม่สะดวกตำมเวลำที่ก ำหนด สำมำรถมำรับได้ภำยในวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๑๓ 

ก ำหนดกำรรับบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ (Smart Card) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ ห้อง ๓๒๒ ชั้น ๓ อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

 

คณะ/สำขำวิชำ/รหัสประจ ำตัว เวลำ 
วันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

• สำขำเทคโนโลยีกำรศึกษำแพทยศำสตร์ 

• สำขำกำยอุปกรณศำสตร์ 
๐๙.๑๕ – ๐๙.๒๐ น. 
๐๙.๒๐ – ๐๙.๒๕ น. 

คณะสำธำรณสุขศำสตร ์

• สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ /อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ๐๙.๒๕ – ๑๐.๐๐ น. 

วิทยำลยัศำสนศึกษำ 
• สำขำศำสนศึกษำ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. 
คณะทันตแพทยศำสตร ์

• สำขำทันตแพทยศำสตร์ ๑๐.๒๐ – ๑๐.๓๐ น. 
คณะเภสัชศำสตร ์  

• สำขำเภสัชศำสตร ์ ๑๐.๓๐ – ๑๐.๓๕ น. 
ศูนย์แพทยศำสตร์ศึกษำ สถำบันพระบรมรำชชนก 

• สำขำแพทยศำสตร์ 

 
๑๐.๓๕ – ๑๐.๕๕ น. 

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี 
• สำขำพยำบำลศำสตร์ 

 
๑๐.๕๕ - ๑๑.๓๐ น. 

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
• สำขำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (นำนำชำติ) ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. 
คณะพยำบำลศำสตร ์ 

• สำขำพยำบำลศำสตร์ ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. 

โครงกำรจัดตั้งวทิยำเขตอ ำนำจเจรญิ 
• สำขำสำธำรณสุขศำสตร์  
• สำขำเกษตรศำสตร์ 
• สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น. 
๑๔.๔๐ – ๑๔.๔๕ น. 
๑๔.๔๕ – ๑๔.๕๕ น. 

คณะสัตวแพทยศำสตร ์
• สำขำสัตวแพทยศำสตร์ ๑๔.๕๕ – ๑๕.๐๕ น. 
หมำยเหต ุ:  ๑. ก ำหนดให้เจำ้หน้ำทีพ่ักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ประมำณเวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
 ๒. มหำวิทยำลยัขอควำมร่วมมือขอให้มำรับบัตรฯ ตำมก ำหนดกำร เพื่อควำมเปน็ระเบียบ สะดวก 
และรวดเร็ว โดยหำกไม่สะดวกตำมเวลำที่ก ำหนด สำมำรถมำรับได้ภำยในวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๑๔ 

ก ำหนดกำรรับบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ (Smart Card) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ ห้อง ๓๒๒ ชั้น ๓ อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

 

คณะ/สำขำวิชำ/รหัสประจ ำตัว เวลำ 
วันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

คณะศิลปศำสตร ์
• สำขำภำษำไทย /ภำษำอังกฤษ ๑๕.๐๕ – ๑๕.๓๕ น. 
โครงกำรจัดตั้งวทิยำเขตนครสวรรค์ 

• สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต  

• สำขำกำรประกอบกำรเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

• สำขำพยำบำลศำสตร์ 

• สำขำเกษตรกรปรำชญ์เปรื่อง 

 
๑๕.๓๕ – ๑๕.๔๐ น. 
๑๕.๔๐ – ๑๕.๔๕ น. 
๑๕.๔๕ – ๑๕.๕๐ น. 
๑๕.๕๐ – ๑๕.๕๕ น. 

 

หมำยเหต ุ:  ๑. ก ำหนดให้เจำ้หน้ำทีพ่ักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ประมำณเวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
 ๒. มหำวิทยำลัยขอควำมร่วมมือขอให้มำรับบัตรฯ ตำมก ำหนดกำร เพื่อควำมเป็นระเบียบ สะดวก 
และรวดเร็ว โดยหำกไม่สะดวกตำมเวลำที่ก ำหนด สำมำรถมำรับได้ภำยในวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๑๕ 

กำรรับรหัสใช้งำนเครือข่ำยส่ือสำรมหำวิทยำลัยมหิดล 
 

 ๑. นักศึกษำสำมำรถรับรหัสใช้งำนเครือข่ำยสื่อสำรมหำวิทยำลัยมหิดล  ส ำหรับใช้ Log in เข้ำสู่
ระบบ Internet, MU Wi-Fi, E-mail Address ของมหำวิทยำลัย (@student.mahidol.ac.th) และระบบงำน
กำรศึกษำได้ด้วยตนเอง โดยเข้ำไปที่ https://myinternet.mahidol.ac.th/ เลือก “ส ำหรับนักศึกษำ” เลือก 
“รับ Username นักศึกษำใหม่” โดยนักศึกษำกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสใช้งำนเครือข่ำยสื่อสำรฯ 
(ด ำเนินกำรครั้งเดียวใช้ได้ทุกระบบ) 
 
 ๒. รูปแบบรหัสใช้งำนฯ ของนักศึกษำ และระยะเวลำกำรให้บริกำร 

• Username ที่นักศึกษำจะได้รับ คือ “u ตำมด้วยรหัสนักศึกษำ ๗ หลัก” ตัวอย่ำงเช่น  
u6200123 โดย Username นี้จะสำมำรถใช้บริกำรได้เฉพำะระยะเวลำที่นักศึกษำมีสถำนะเป็นนักศึกษำ
ปัจจุบันเท่ำนั้น หำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้วและต้องกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย สำมำรถติดต่อ
กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อขอรับรหัสใช้งำนเครือข่ำยสื่อสำรฯ ประเภทศิษย์เก่ำได้  
(มีค่ำบริกำรสมำชิก) 

• E-mail Address ส ำหรับนัก ศึกษำ Username คือ ชื่อ .นำมสกุล (๓ ตัวอักษรแรก) 
@student.mahidol.ac.th  ตัวอย่ำงเช่น  jomkwan.rak@student.mahidol.ac.th  โดย E-mail Address นี้
สำมำรถใช้งำนได้ตลอดไปแม้จะส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วก็ตำม  

หมำยเหตุ :  E mail Address ภำยใต้ Domain @student.mahidol.ac.th นี้เป็นบริกำรของ 
Microsoft Office 365 for Education 
 
 ๓. รหัสใช้งำนเครือข่ำยสื่อสำรของมหำวิทยำลัยเป็นข้อมูลส่วนบุคคล กำรด ำเนินกำรใดๆ ผ่ำน 
รหัสใช้งำนฯ นี้ ถือเป็นกำรด ำเนินกำรในนำมของนักศึกษำที่ได้ลงทะเบียนเรียนกับมหำวิทยำลัย ดังนั้น 
นักศึกษำควรเก็บ Password ไว้เป็นควำมลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทรำบ และควรเปลี่ยน Password 
อย่ ำ งสม่ ำ เสมอ นอกจำกนี้  รหัส ใช้ งำนฯ ยั งมีควำมส ำ คัญยิ่ งตลอดระยะเวล ำที่ ศึกษำอยู่ ใน
มหำวิทยำลัยมหิดล เนื่องจำกเป็นกุญแจในกำรเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย อำทิ เครือข่ำย
สื่อสำร Internet (LAN และ Wi-Fi), VPN มำจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย , กำรเข้ำระบบกำรศึกษำ เช่น  
e-Student, e-Evaluation, MUx, MU Labpass เป็นต้น 
 
 ๔. ต้องกำรควำมช่วยเหลือด้ำน IT โปรดติดต่อ กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
 
 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๑๖ 

• ทำงโทรศัพท์ 
o วันจันทร์ - วันศุกร์  

  -  เวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  
   Intra-phone : i + ๔๙-๖๐๒๒   โทร ๐-๒๘๔๙-๖๐๒๒ 
  -  เวลำ ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  
   Intra-phone : i + ๔๙-๖๒๒๘ – ๒๙  โทร ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๘ – ๒๙ 
o วันเสำร์ - วันอำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  -  เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
   Intra-phone : i + ๔๙-๖๒๒๘ – ๒๙  โทร ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๘ – ๒๙ 

• ทำง E-mail  
o สอบถำมปัญหำ IT ส่งมำที่ consult@mahidol.ac.th 
o สอบถำมปัญหำกำรใช้งำน Username และ Password ส่งมำที่ account@mahidol.ac.th  

• Internet Portal :  https://myinternet.mahidol.ac.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๑๗ 

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำหน่วยกิต ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

สำขำวชิำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำหน่วยกติ  

ไม่รวมค่ำหอพัก (บำท) 

พยำบำลศำสตร์ ∕  พยำบำลศำสตร์ (นครสวรรค์) ๒๑,๕๕๐ 

วิศวกรรมศำสตร์ สำขำไฟฟ้ำ ๑๙,๒๕๐ 

ทันตแพทยศำสตร์ ∕ วิศวกรรมศำตร์ สำขำเคมี  ∕ อุตสำหกำร ∕ 
ศำสนศึกษำ 

๑๙,๐๕๐ 

วิศวกรรมศำสตร์ สำขำคอมพิวเตอร ์∕ วศิวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ  ๑๘,๘๕๐ 

กิจกรรมบ ำบัด ∕ วิศวกรรมศำสตร์ สำขำเครื่องกล ∕ โยธำ    ๑๘,๔๕๐ 

เภสัชศำสตร์  ∕ กำยภำพบ ำบัด ๑๘,๒๕๐ 

สัตวแพทยศำสตร์  ๑๗,๘๕๐ 

วิทยำศำสตร์ สำขำชวีวิทยำเชิงอนุรักษ ์∕  
วิทยำศำสตร์ สำขำธรณีศำสตร์ 

๑๗,๖๕๐ 

เทคโนโลยีกำรศึกษำแพทยศำสตร์ ๑๗,๕๕๐ 

วิทยำศำสตร์ สำขำวิชำเกษตรกรปรำชญ์เปรี่อง ๑๖,๙๕๐ 

แพทยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ∕ 
๑๖,๘๕๐ 

แพทยศำสตร์ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 

กีฬำฟุตบอล ๑๖,๗๕๐ 

วิทยำศำสตร์ สำขำเทคโนโลยีกำรอำหำร ๑๖,๒๕๐ 

วิทยำศำสตร์ สำขำเกษตรศำสตร์ (อ ำนำจเจริญ) ๑๖,๑๕๐ 

แพทยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล   
๑๖,๐๕๐ 

แพทยศำสตร์ (รำชบุรี) ∕ เวชระเบียน 

แพทยศำสตร์ (นครรำชสีมำ นครศรีธรรมรำช และ นครสวรรค์) 
๑๕,๘๕๐ 

กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์  ∕ วิทยำศำสตร์ (พญำไท)  
ศิลปศำสตร์ สำขำกำรประกอบกำรเชิงนิเวศวัฒนธรรม ∕ 

๑๕,๓๕๐ 
สำธำรณสุขศำสตร์ (อ ำนำจเจริญ) 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๑๘ 

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำหน่วยกิต ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

สำขำวชิำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำหน่วยกติ  

ไม่รวมค่ำหอพัก (บำท) 

ศิลปศำสตร์ สำขำภำษำไทย  ∕  สำขำภำษำอังกฤษ  ๑๕,๒๕๐ 

วิทยำศำสตร์ สำขำกำรเกษตร (กำญจนบุรี)  ๑๕,๑๕๐ 

บัญชี ๑๔,๙๕๐ 

บริหำรธุรกิจบัณฑิต ∕ กำยอุปกรณ์ ๑๔,๗๕๐ 

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย ๑๔,๖๕๐ 

นวัตกรรมกำรจัดกำรสังคมและสิ่งแวดลอ้ม (อ ำนำจเจริญ) ๑๔,๒๕๐ 

ปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์  ๑๔,๑๕๐ 

พยำบำลรำมำธิบดี   ๑๓,๘๕๐ 

กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ ๑๓,๖๕๐ 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ∕อำชีวอนำมยัและควำม
ปลอดภัย   

๑๒,๘๕๐ 

สำธำรณสุขศำสตร์  ๑๒,๔๕๐ 

รังสีเทคนิค ๑๒,๒๕๐ 

เทคนิคกำรแพทย ์ ๑๒,๐๕๐ 

ควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย ∕ สำธำรณสุขศำสตร์ 
(นครสวรรค์) 

๑๑,๔๕๐ 

 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง มหำวิทยำลัยจะคดิค่ำธรรมเนียมตำมจ ำนวนเงิน 

ที่ต้องช ำระในใบรับรองกำรช ำระเงินที่พิมพ์ออกจำกระบบออนไลน์ 

 
 
 

 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๑๙ 

ใบเสร็จรับเงิน และเอกสำรประกอบกำรเบิกค่ำเล่ำเรียน 
 
 ๑. ใบเสร็จรับเงิน 
 นักศึกษำสำมำรถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผ่ำนระบบ e – Student และ e - Receipt 
ของมหำวิทยำลัยมหิดล ที่ https://smartedu.mahidol.ac.th/Finance/module/manageReceipt/ListReceipt.aspx?a=1 
หลังช ำระเงินแล้ว ๒ สัปดำห์ 
 
 ๒. เอกสำรประกอบกำรเบิกค่ำเล่ำเรียน 
 ๒.๑ ใบเสร็จรับเงินที่ผู้รับเงินลงนำมด้วยลำยมอืชื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
 ๒.๒ ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดลเรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำฯ ประจ ำปีกำรศึกษำที่ขอเบิก 
พร้อมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๙๔๘๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ ที่ website 
https://smartedu.mahidol.ac.th/Finance/module/manageReceipt/DownloadAdsFee.aspx 

 
 

คู่มือนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 คู่มือนักศึกษำใหม่ มหำวิทยำลัยมหิดล ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ นักศึกษำสำมำรถศึกษำข้อมูลได้ที่ 
website http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent ให้ศึกษำข้อบังคับประกำศ และข้อปฏิบัติที่
ควรทรำบในกำรศึกษำในมหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๒๐ 

ปฏิทินกำรศึกษำ และกิจกรรมนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

กิจกรรม วัน เวลำ สถำนที ่
- ตรวจสุขภำพช่องปำกแรกเข้ำ 
 
 

- กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหำร  
ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
www.orsa.mahidol.ac.th/parent 
 

- อบรมกำรลงทะเบียนเรียนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
๒๗ ก.ค. ๖๒ 
 

- กิจกรรมรับน้องเข้ำบ้ำนมหิดล (หอพักนักศึกษำ)  
 
 

- กิจกรรมอพยพปลอดภัยในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
(เฉพำะนกัศึกษำที่เข้ำพักอำศัยในบ้ำนมหิดลทุกคน  
กรณีไมเ่ข้ำร่วมกิจกรรม มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่ให้เข้ำ
พักอำศัยในบ้ำนมหิดลต่อไป) 

๓๐ กรกฎำคม – ๒ สิงหำคม ๖๒  
ตำมประกำศของมหำวิทยำลยั 
 

๒๗ กรกฎำคม ๖๒ เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 
มหิดลสิทธำคำร มหำวิทยำลยัมหิดล ศำลำยำ 
 
 

๒๗ กรกฎำคม ๖๒ เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
อำคำรสิริวิทยำ มหำวิทยำลยัมหิดล ศำลำยำ 
 

๓๐ กรกฎำคม ๖๒ เวลำ  ๑๘.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. 
ลำนบ้ำนศรีตรัง 
 

๓๑ กรกฎำคม ๖๒ เวลำ  ๑๘.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. 
ลำนบ้ำนศรีตรัง 

- พธิีถวำยรำชสกักำระสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก 
 
 
 
 
 

-พิธีปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ (แบ่ง ๓ รอบ) 
 

๑๓ สิงหำคม ๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ น. 
ลำนพระรำชำนุสำวรีย ์ศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล 
นักศึกษำใหม่พรอ้มกัน เวลำ ๐๖.๐๐ น. 
- ชำย ลำนหน้ำองค์พระพุทธมหิดลมงคลวรญำน 
- หญิง ลำนบ้ำนศรีตรัง (หอพกันักศึกษำ ๑๑) 
กำรแต่งกำยชุดนักศึกษำพิธกีำร 
 

๑๓ สิงหำคม ๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ น. 
มหิดลสิทธำคำร มหำวิทยำลยัมหิดล ศำลำยำ 

- กิจกรรมรักน้อง : “จิตอำสำมหิดล Mahidol Volunteer” 
โดย  - งำนพัฒนำนกัศึกษำ กองกจิกำรนักศึกษำ 
      - องค์กรนักศึกษำมหำวิทยำลยัมหดิล 

๑๖ – ๑๘ สิงหำคม ๖๒ 
มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 
  

- พธิีไหว้ครูนักศึกษำใหม ่ ๑๒ กันยำยน ๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
อำคำรอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 
นักศึกษำใหม่เร่ิมตั้งแถวเวลำ ๐๗.๐๐ น. 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๒๑ 

ปฏิทินกำรศึกษำ และกิจกรรมนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

วัน ภำคต้น ภำคปลำย ภำคฤดูร้อน 
เปิดภำคกำรศึกษำ ๑๙ ส.ค. ๖๒ ๑๓ ม.ค. ๖๓ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ 
สอบกลำงภำค ๑๕ – ๑๘ ต.ค. ๖๒ ๙ – ๑๓ มี.ค. ๖๓ - 
สอบปลำยภำค ๙ – ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ๑๘ – ๒๙ พ.ค. ๖๓ ๑๐ – ๑๔ ส.ค. ๖๓ 
ปิดภำคกำรศึกษำ ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ๑ มิ.ย. ๖๓ ๑๗ ส.ค. ๖๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๒๒ 

กำรจองบ้ำนมหิดล (หอพักนักศึกษำ) 
 

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยมหิดล จัดนักศึกษำเข้ำหอพักนกัศึกษำ (บ้ำนมหิดล) ตำมก ำหนดกำรดังนี้ 

❂ กำรจองหอพักนักศึกษำ Online  
 วันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นักศึกษำจองห้องพักพร้อมทั้งดำวน์โหลดใบแจ้งหนี้ 
ได้ที่ www.student.mahidol.ac.th/ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และปิดระบบในวันที่ ๒๔ กรกฎำคม 
๒๕๖๒ เวลำ ๑๕.๐๐ น. โดยช ำระผ่ำนระบบ QR Code 
 

❂ อัตรำค่ำธรรมเนียมหอพักนักศึกษำ (บ้ำนมหดิล) 
 มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรเก็บค่ำธรรมเนียม ตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมบ้ำนมหิดล (หอพัก
นักศึกษำ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง อัตรำกำรจัดเก็บค่ำสำธำรณูปโภคส ำหรับ
นักศึกษำที่พักอำศัยในหอพักนักศึกษำ (บ้ำนมหิดล) มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๑. รำยภำคกำรศึกษำ (ภำคต้น/ภำคปลำย) 

- บ้ำนพุทธรักษำ (หอ ๑ – ๒ ) /บำ้นกนัภัย (หอ ๙) ชั้น ๓,๔  จ ำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บำท 
- บ้ำนอินทนิล (หอ ๓ – ๔) /บ้ำนชัยพฤกษ์ (หอ ๖ – ๗)/บำ้น
กันภัย (หอ ๘) /บำ้นกันภัย (หอ๙) ชั้น ๑,๒ /บ้ำนลีลำวดี  
(หอ ๑๐) 

จ ำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บำท 

- บ้ำนศรีตรัง (หอ ๑๑)  จ ำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บำท 
 
 ๒. ค่ำประกันควำมเสียหำยและค่ำมัดจ ำกุญแจ นักศึกษำที่เข้ำพักอำศัยในครั้งแรกจะต้องเสียค่ำ
ประกันควำมเสียหำย ค่ำมัดจ ำลูกกุญแจ และค่ำคียก์ำร์ดในอัตรำดังนี้ 

- บ้ำนพุทธรักษำ (หอ ๑ – ๒ ) /บำ้นกนัภัย (หอ ๙) ชั้น ๓,๔ จ ำนวนเงิน ๖๐๐ บำท 
- บ้ำนอินทนิล (หอ ๓ – ๔) /บ้ำนชัยพฤกษ์ (หอ ๖ – ๗)/ 
  บ้ำนกันภยั (หอ ๘) บ้ำนกันภยั (หอ ๙) ชั้น ๑,๒ / 
  บ้ำนลีลำวดี (หอ ๑๐) 

จ ำนวนเงิน ๑,๑๐๐ บำท 

- บ้ำนศรีตรัง (หอ ๑๑)  จ ำนวนเงิน ๑,๒๕๐ บำท 
 หมำยเหต ุ: นักศึกษาช าระค่าไฟฟ้า หน่วยละ ๖ บาท 
  
 ๓. ค่ำบ ำบัดน้ ำเสีย 

- ภำคกำรศึกษำที่ ๑ และภำคกำรศึกษำที่ ๒  ภำคกำรศึกษำละ ๒๐๐ บำท 
- ภำคกำรศึกษำที่ ๓ หรือภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ภำคกำรศึกษำละ ๑๐๐ บำท 

 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๒๓ 

 
 

❂ กำรรำยงำนตัวเข้ำพักหอพักนักศึกษำ (บ้ำนมหดิล) 
 วันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๒  ใหน้ักศึกษำไปติดต่อขอรับกุญแจห้องพักได้ที่บ้ำนที่ระบุไว้ใน 
ใบแจ้งหนี้ พร้อมน ำหลักฐำนตำ่ง ๆ ยื่นที่ส ำนักงำนหอพักนักศึกษำ (บ้ำนมหิดล) แต่ละอำคำร 

๑. หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมหอพักผ่ำนระบบ QR Code 
๒. รูปถ่ำยขนำด ๑ นิว้ จ ำนวน ๒ รูป ส ำหรับกำรลงทะเบียนหอพัก 
๓. ส ำเนำเลขที่บัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ของนักศึกษำผู้พกัอำศัย กรณีคืนเงินค่ำประกัน 

 

❂ กำรคืนเงินประกัน 
 มหำวิทยำลัยจะโอนเงินเข้ำบัญชีฯ ของนักศึกษำทีย่กเลิกกำรพักอำศัย โดยพิจำรณำรำยละเอียดดังนี้ 

๑. กรณีไม่ได้ท ำของเสียหำย เจำ้หน้ำทีห่อพักผู้ได้รับมอบหมำยลงนำมรับรองใบเสร็จ 
๒. กรณีมีของเสียหำย รวมถึงกำรค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำกระแสไฟฟ้ำ เจ้ำหน้ำที่หอพกั  

จะค ำนวณควำมเสียหำยก่อน และลงนำมรับรองใบเสร็จ 
หำกเข้ำระบบออนไลน์ไม่ได้ ติดต่อที่ส ำนักงำนหอพกั โทรศัพท์มือถือ ๐๖๖-๑๐๔๕๕๙๙ 
 
 

  
 
 
 

 

  

 

ทั้งนี้ นักศึกษำที่ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมหอพักแล้วไม่สำมำรถโอน/ยำ้ยสิทธิ์  

ให้กับบุคคลอื่น และหำกสละสิทธิ์ มหำวิทยำลยัขอสงวนสิทธิ์กำรคืนค่ำธรรมเนียมฯ 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๒๔ 

สถำนที่จ ำหน่ำยเครื่องแต่งกำยนักศึกษำ 
 

๑. มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 
ร้ำน Harmony ศูนย์กำรเรียนรู้มหำวทิยำลัยมหิดล 
โทร. ๐๒ – ๘๔๙ – ๔๕๐๐ ต่อ ๔๑๒๖, ๔๑๒๘ เวลำท ำกำร ๐๙.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. 
วันจันทร์ – วันศุกร ์
จ ำหน่ำยเครื่องหมำยนกัศึกษำ 
 
ร้ำน Harmony ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
โทร. ๐๒ – ๘๔๙ – ๖๐๓๑ เวลำท ำกำร ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันจันทร์ – วันศุกร ์
จ ำหน่ำยเครื่องหมำยนกัศึกษำ 
 
 

๒. คณะสำธำรณสขุศำสตร์ (จ ำหน่ำยเครื่องหมำยนักศึกษำ) 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวทิยำลัยมหิดล 
งำนบริหำรกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ อำคำร ๔ ชั้น ๑ 
๔๒๐/๑ ถนนรำชวิถี เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐๒ – ๖๔๐ – ๙๘๕๐ ต่อ ๑๑๐๘, ๓๗๐๒ เวลำท ำกำร ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมำยเหต ุ: การแต่งกายในวันรับบัตรนกัศึกษา และวันปฐมนิเทศให้แต่งกาย

เครื่องแบบพิธีการ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๒๕ 

เครื่องแบบนักศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล 
เครื่องแบบพิธีการ 

 
เคร่ืองแบบพิธีกำรชำย  เคร่ืองแบบพิธีกำรหญิง 

๑. เส้ือเชิ้ตสีขำวแขนยำว และผูกเนคไท 
    สีกรมท่ำ  

๑. เส้ือเชิ้ตสีขำว กระดุมพลำสติก ติดเข็มของ  
    มหำวิทยำลัย และผูกโบว์ไท สกีรมท่ำ 

๒. กำงเกงขำยำวทรงสุภำพสีกรมท่ำ  
    สวมทับเสื้อเชิ้ต 

 ๒. กระโปรงสีกรมท่ำทรงตรง ยำวคลุมเข่ำ  
    สวมทับเสื้อเชิ้ต 

๓. คำดเข็มขัดหนังสีด ำ หวัเข็มขัด 
    ของมหำวิทยำลัย 

 ๓. คำดเข็มขัดหนังสีด ำ / สีน้ ำตำลหัวเขม็ขัด 
   ของมหำวิทยำลยั 

๔. รองเท้ำหุ้มส้น สีด ำ สวมถุงเท้ำสีด ำ  ๔. รองเท้ำหุ้มส้น สีด ำ 

 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๒๖ 

เครื่องแบบนักศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล 
เครื่องแบบปกติ 

 
เคร่ืองแบบปกติชำย  เคร่ืองแบบปกตหิญิง 

๑. เส้ือเชิ้ตสีขำวแขนสั้น หรือแขนยำว 
  

๑. เส้ือเชิ้ตสีขำว กระดุมพลำสติก 
    ติดเข็มของมหำวิทยำลยั 

๒. กำงเกงขำยำวทรงสุภำพสีเข้ม 
    สวมทับเสื้อเชิ้ต 

 ๒. กระโปรงสีเข้ม ควำมยำวเหมำะสมและ 
    สุภำพ สวมทบัเสื้อเชิ้ต 

๓. คำดเข็มขัดหนังสีด ำ หวัเข็มขัดของ 
    มหำวิทยำลัย 

 ๓. คำดเข็มขัดหนังสีด ำ / สีน้ ำตำล 
    หัวเข็มขัดของมหำวิทยำลัย 

๔. รองเท้ำหุ้มส้น สีด ำ หรือสีสุภำพ ถุงเท้ำสีเข้ม  ๔. รองเท้ำหุ้มส้น สีด ำ หรือสีสุภำพ 

 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๒๗ 

หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

หมำยเลขกลำงตดิต่อไปทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลยัมหดิล ✆ ๐๒ - ๓๕๔ - ๐๙๙๙ 

• ห้อง One Stop Service ✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๕๑ 

กองบริหำรกำรศึกษำ  

• กำรขึ้นทะเบียนนกัศึกษำใหม ่ ✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๖๓, ๔๕๖๗ 

• กำรกรอกขอ้มูลประวัตินกัศึกษำ ✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๖๒, ๔๕๙๔ 

• กำรลงทะเบียนเรียน ✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๖๓, ๔๕๖๗ 

กองกฎหมำย  

• กำรท ำสัญญำกำรเป็นนักศึกษำ ✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๖๒๖๐ 

กองกิจกำรนักศึกษำ  

กำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ✆ ๐๒ - ๘๔๙ – ๔๕๐๒,๔๕๐๓ 

กำรตรวจทันตกรรม ✆ ๐๒ - ๘๔๙ – ๔๕๐๓  

เครื่องแบบนักศึกษำ ✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๐๕ 

ทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ✆ ๐๒ - ๘๔๙ – ๔๖๕๖ – ๔๕๑๒ 

หอพักนกัศึกษำ ✆ ๐๒ – ๔๔๑ – ๙๑๑๖ ต่อ ๑๕๖๔, 
๐๖๖-๑๐๔-๕๕๙๙ 

นักศึกษำวิชำทหำร, ผ่อนผันเกณฑ์ทหำร ✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๐๙ 

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหำร ✆ ๐๒ - ๘๔๙ – ๔๖๕๑,  

มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี ✆ ๐๓๔ - ๕๘๕ - ๐๕๙ - ๖๕ ต่อ ๒๒๐๖, 
๐๘๖ - ๓๗๗ - ๙๙๔๗ 

• ศูนย์ประสำนงำนมหำวิทยำลัยมหิดลกำญจนบุรี (ศำลำยำ) ✆ ๐๒ - ๘๔๙ – ๖๑๒๖, 
๐๘๖ - ๓๗๗ - ๙๙๔๕ 

มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ ✆ ๐๔๕ - ๕๒๓ - ๒๑๑ 

• ศูนย์ประสำนงำนมหำวิทยำลัยมหิดลอ ำนำจเจริญ (ศำลำยำ) ✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๖๒๕๓ 

มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตนครสวรรค์ ✆ ๐๘๖ - ๔๔๕ - ๖๔๐๔ 

• ศูนย์ประสำนงำนมหำวิทยำลัยมหิดลนครสวรรค์ (ศำลำยำ) ✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๖๑๒๕ 

 
 
 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๒๘ 

กำรเดินทำงไปมหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 
 

รถโดยสำรประจ ำทำง  
 • ปอ. ๕๑๕ : อนุสำวรีย์ชัยฯ - สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคลวิทยำเขตศำลำยำ 
 • สำย ๑๒๔ : สนำมหลวง - ศำลำยำ 
 • สำย ๑๒๕ : สถำนีรถไฟสำมเสน - ศำลำยำ 
 • สำย ๘๔ ก : คลองสำน - ศำลำยำ 
 • สำย ๓๘๘ : ปำกเกร็ด - ม.มหดิล ศำลำยำ 
 • ศำลำยำลิงค ์ : สถำนีรถไฟฟ้ำบำงหว้ำ - ม.มหิดล 
รถตู ้  
 : ด้ำนหน้ำห้ำงเซล็ทรลั ปิ่นเกล้ำ - ม.มหิดล ศำลำยำ 
รถไฟ  

 : ข้ึนท่ีสถำนีรถไฟธนบุรี หัวล ำโพง สำมเสน บำงซื่อ ลงสถำนีรถไฟ
ศำลำยำ (ดตูำรำงเดินรถไฟท่ีสถำนี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๒๙ 

ก ำหนดกำรของกิจกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรก่อนเข้ำศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

ระบบกำรรับนักศึกษำ 

Portfolio โควตำ รับตรงรว่มกัน Admission รับตรงโดยคณะ 

๑. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ ์

๕ ก.พ. ๖๒ ๒๗ เม.ย. ๖๒ ๑๗ พ.ค. ๖๒ ๗ มิ.ย. ๖๒ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ 

๒. ประกาศรหัสประจ าตัวนักศึกษา 

๘ ก.พ. ๖๒ ๒ พ.ค. ๖๒ ๒๓ พ.ค. ๖๒ ๑๒ มิ.ย. ๖๒ ๒๕ มิ.ย. ๖๒ 

๓. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล /  
บันทึกข้อมูลระเบียนประวตัินักศึกษาใหม่ในระบบ e-Profile ของมหาวิทยาลัย / 

ดาวน์โหลด/รบัแบบฟอร์มการบริการสุขภาพ / 
ส่งไฟล์รูปถ่ายพร้อมเอกสารประกอบเพื่อจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  

๘ - ๑๑ ก.พ. ๖๒ ๓ – ๗ พ.ค. ๖๒ ๒๔ – ๒๘ พ.ค. ๖๒ ๑๒ – ๑๗ มิ.ย. ๖๒ ๒๖ – ๒๘ มิ.ย. ๖๒ 

๔. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและช าเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๘ - ๑๑ ก.พ. ๖๒ ๓ – ๗ พ.ค. ๖๒ ๒๔ – ๒๘ พ.ค. ๖๒ ๑๓ – ๑๘ มิ.ย. ๖๒ ๒๗ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๖๒ 

๕. ส่งไฟล์ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ ๑: พ) 

๑๓ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ ๑๓ – ๑๗ พ.ค. ๖๒ ๒๔ – ๒๘ พ.ค. ๖๒ ๑๒ – ๑๗ มิ.ย. ๖๒ ๒๖ – ๒๘ มิ.ย. ๖๒ 

๖. จองหอพักนักศึกษาใหม่ (บ้านมหิดล) และช าระเงินค่าหอพัก www.student.mahidol.ac.th 

๒๒ – ๒๔ ก.ค. ๖๒ 

๗. รับกญุแจหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) 

๒๗ - ๒๙ ก.ค. ๖๒ 

๘. กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร 

๒๗ ก.ค. ๖๒ 

๙. อบรมการลงทะเบียนเรียนหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

๒๗ ก.ค. ๖๒ 

๑๐. กิจกรรมรบัน้องเข้าบ้านมหิดล 

๓๐ ก.ค. ๖๒ 

๑๑. รบับตัรประจ าตวันักศึกษา 

๓๐ - ๓๑ ก.ค. ๖๒ 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๓๐ 

ก ำหนดกำรของกิจกรรมที่นักศึกษำต้องด ำเนินกำรก่อนเข้ำศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

ระบบกำรรับนักศึกษำ 

Portfolio โควตำ รับตรงรว่มกัน Admission รับตรงโดยคณะ 

๑๒. ตรวจทันตกรรมแรกเข้า 

๓๐ ก.ค. – ๒ ส.ค. ๖๒ 

๑๓. กิจกรรมอพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

๓๑ ก.ค. ๖๒ 

๑๔. ดาวน์โหลด ก าหนดการยื่นกู้ กยศ./กรอ. และแบบฟอร์มที่ www.op.mahidol.ac.th/sa 

๑ – ๓ ส.ค. ๖๒ 

๑๕. ลงทะเบียนเรยีนวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี ในระบบออนไลน์พร้อมช าระเงินค่าหน่วยกิต 

๑ – ๘ ส.ค. ๖๒ 

๑๖. พิธีซ้อมถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก / 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย 

๑๓ ส.ค. ๖๒ 

๑๗. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับส่วนงาน 

๑๔ ส.ค. ๖๒ 

๑๘. กิจกรรมสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ”กิจกรรมรักน้อง” และ “กิจกรรมจิตอาสามหิดล 

๑๕ – ๑๘ ส.ค. ๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ หน้ำท่ี ๓๑ 

 
คู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัยมหิดล ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

ขอขอบคุณผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำคู่มือแนะน ำนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตร ี
มหำวิทยำลยัมหิดล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 
ที่ปรึกษำ  :  ศำสตรำจำรย์คลินิก นำยแพทย์สวุัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 
  รักษำกำรแทนรองอธกิำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำ 
  นำยสมชำติ พนำเกษม 
  ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกำรศึกษำ 
จัดเตรยีมข้อมูล  :  นำงขวัญฤดี วิเศษกุล กองบริหำรกำรศึกษำ 
  นำงเจติยำ พัฒนะอิ่ม กองบริหำรกำรศึกษำ 
  นำยณัฐวุฒิ ยวดยิ่งยง กองบริหำรกำรศึกษำ 
ภำพหน้ำปก ถ่ำยโดย  :  นำยศรำยุทธ ชูพันธ์ กองบริหำรกำรศึกษำ 
ภำพประกอบ โดย : กองกิจกำรนักศึกษำ 
ภำยในคู่มือฯ 
ภำพถ่ำยชุดพิธีกำร ชุดนักศึกษำทั่วไป 
ถ่ำยโดย  :  นำยพชร พูสิริ คณะกรรมกำรฝ่ำยโสต วทิยำลัยศำสนศึกษำ 
ควบคุมโดย  :  นำยคมสันต์ เดือนฉำย อดีตนำยกสโมสรนักศึกษำ 
จัดท ำโดย  :  กองบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล 
  โทร. ๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๖๙ 
  โทรสำร (Fax) ๐๒ - ๘๔๙ – ๔๕๕๘ 
 

.......................................................................................... 


