
   

 

                                                                                                                   

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง กําหนดการยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

นักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี 

รอบที่ ๑ Portfolio ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

เพื ่อใหการดําเนินการของนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนไปดวยความสะดวกและเรียบรอย

มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดใหนักศึกษาใหมปฏิบัติตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหครบถวนดังตารางตอไปนี้ 

 

        กําหนดการกิจกรรมที่นกัศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๓ ตองดําเนินการกอนเขาศึกษา 

 

  วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

วันพฤหัสบดีท่ี 

๖ กุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกาศรหัส

ประจําตัวนักศึกษา 

 นักศึกษาตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษาและรายชื่อท่ีเว็บไซต 

https://smartedu.mahidol.ac.th 

 หากไมมีรหัสประจําตัวนักศึกษาและรายช่ือปรากฏ ใหติดตอกอง

บริหารการศึกษาโดยดวน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๖๓ โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๓  

วันพฤหัสบดีท่ี 

๖ – วันพุธที่ 

๑๒ กุมภาพันธ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th 

วันพฤหัสบดีท่ี 

๖ – วันพุธที่ 

๑๒ กุมภาพันธ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตรวจสอบรายชื่อผู

มีสทิธิ์เขาศึกษา 

 นักศึกษาใหมใหตรวจสอบรายช่ือผูมีสทิธ์ิเขาศึกษา ที่เว็บไซต  

https://smartedu.mahidol.ac.th เมื่อเขาระบบแลวจะปรากฏขอความ 

“ทานเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา” 

 หากมีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษาโดยดวน ภายในวันพุธที่ 

๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๓, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๕ 

และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๗  



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

วันพฤหัสบดีท่ี 

๖ – วันพุธที่ 

๑๒ กุมภาพันธ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

บันทึกขอมูล

ระเบียนประวัติ

นักศึกษาใหม 

 นักศึกษาใหมบันทึกขอมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหมออนไลน 

(e-Profile) ท่ีเว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู

สารสนเทศนักศึกษา และเมนูระบบระเบียนประวัตินักศึกษา พรอมท้ัง

ดําเนินการตามระบบข้ึนทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล 

  ผูที่ไมบันทึกขอมูลระเบียนประวัติฯ ภายในวันที่กําหนดจะถือวา 

สละสิทธ์ิการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  

 ผูที่มีปญหาในการบันทึกขอมูลใหติดตอกองบริหารการศึกษาโดยดวน 

ภายในวันพุธท่ี ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๑,  

๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๓ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๙๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี 

๖ – วันพุธที่ 

๑๒ กุมภาพันธ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สงไฟลรูปถายพรอม

เอกสารประกอบ 

เพ่ือจัดทําบัตร

ประจําตัวนักศึกษา 

 สถานที่จําหนายเครื่องแบบนักศึกษาใหม The Harmony สามารถดู

รายละเอียดไดที่ https://th-th.facebook.com/muharmony  

โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๐๐ ตอ ๔๑๒๖, ๔๑๒๘ 

 เขาระบบที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู

สารสนเทศนักศึกษา และระบบอัพโหลดเอกสาร 

  สงรูปถายดิจิตอล เปนภาพเดี่ยว หนาตรงเต็มหนา สวมชุดนักศึกษาพิธี

การ ไมสวมแวนตา ทรงผมสุภาพ พ้ืนหลังสีฟา และจะตองไมถูกปรับแตง

ทางดิจิตอล เปนไฟลนามสกุล .jpg หรือ .jpeg โดยมีขนาดความกวาง ๒๓๐  

พิกเซล ความสูง ๓๑๒ พิกเซล ขนาดของไฟลไมเกิน ๑๕๐ KB 

หรือ สแกนรูปถายสวมชุดนักศึกษาพิธีการ ไมสวมแวนตา ทรงผมสุภาพ   

พ้ืนหลังสีฟา เปนไฟลนามสกุล .jpg โดยมีขนาดความกวาง ๒๓๐ พิกเซล 

ความสูง ๓๑๒ พิกเซล ขนาดของไฟลไมเกิน ๑๕๐ KB  

  สงบัตรประจําตัวประชาชน โดย   

     ๑. วางบัตรประจําตัวประชาชนที่มีรูปนักศึกษาบนกระดาษขาว 

     ๒. เซน็ชื่อพรอมรับรองสําเนาถูกตองขางบัตรประชาชนบนกระดาษ          

     ๓. ถายรปูบัตรประชาชนและลายเซน็รับรอง   

     ๔. บันทึกไฟลเปนนามสกุล .jpg หรือ .jpeg ขนาดความกวาง ๗๒๐  

พิกเซล ความสูง ๖๒๔ พิกเซล โดยขนาดของไฟลไมเกิน ๒ MB 
 

     หรือถายสําเนาบัตรประชาชน เซ็นช่ือพรอมรับรองสําเนาถูกตอง และ

สแกนสําเนาเปนภาพดิจิตอลบันทึกไฟลเปนนามสกุล .jpg หรือ .jpeg  

ขนาดความกวาง ๗๒๐ พิกเซล ความสูง ๖๒๔ พิกเซล โดยขนาดของไฟลไม

เกิน ๒ MB  

หนา ๒ / ๗ 



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

  

 นักศึกษาจะตองตรวจสอบผลการอนุมัติไฟลภาพและสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนหลังจากสงไฟลแลว ๗ วัน 

 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองบริหารการศึกษา 

โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๑, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๓ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๙๔ 

หมายเหตุ หากนักศึกษาไมสามารถดําเนินการไดทันตามวันที่กําหนด 

สามารถสงไฟลรูปถาย พรอมเอกสารประกอบไดตามประกาศกําหนดการ

ของการรับนักศึกษาในรอบตอไป 

วันศุกรท่ี ๗ – 

วันพุธที่ ๑๒ 

กุมภาพันธ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ชําระเงนิ

คาธรรมเนียม

การศึกษา 

 เขาระบบที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนฯ เมนูใบชําระเงิน ระบบจะแสดงรายการ

ใบแจงหนี้ กดเลือกปุม Payment เพ่ือแสดง QR Code 

 สแกน QR Code จากหนาจอ ผานแอพพลเิคช่ันของธนาคาร (Mobile 

Banking) ทั้งน้ี QR Code ที่แสดงบนหนาจอนี้ สามารถชําระเงนิไดภายใน

เวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทานั้น 

 โปรดเก็บหลักฐานการชําระเงิน (สลิปธนาคาร) เพ่ือแสดงตอมหาวิทยาลัย 

มหิดลเมื่อพบปญหาการชําระเงิน 

 หากนักศึกษาไมชําระคาธรรมเนยีมการศึกษา จะถือวาสละสิทธ์ิการ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังนี้ ผูท่ีชําระเงินแลวมหาวิทยาลัย 

มหิดลจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

 ผูที่มีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๓,  

๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๕ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๗     

วันศุกรท่ี ๗ – 

วันพุธที่ ๑๒ 

กุมภาพันธ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ตรวจสอบ 

สถานะการ 

ชําระเงนิ 

นักศึกษาใหมที่ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบ

การชําระเงินที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนฯ เมนูใบชําระเงิน จะแสดงรายการขอมูล

การชําระเงิน 

 หากมีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษาโดยดวน ภายในวันพุธที่ 

๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓ โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๓, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๕ 

และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๗ 

  

 

หนา ๓ / ๗ 



   

วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

ภายในวัน

พฤหัสบดีที่ ๓๐ 

เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สงไฟลระเบียน

แสดงผลการเรียนฯ 

(ปพ ๑ : พ)  

 เขาระบบที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู 

สารสนเทศนักศึกษา และระบบอัพโหลดเอกสาร 

 สงระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ (มีระบุวันอนุมัติการจบ) โดย

ถายภาพดิจิตอลเปนภาพระเบียนแสดงผลการเรียนท้ังดานหนาและดานหลัง 

โดยมีขั้นตอนดงันี้ 

    ๑. ถายสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งดานหนาและดานหลัง (ดาน

ละแผน) 

    ๒. เซ็นช่ือพรอมรับรองสําเนาถูกตองท้ังดานหนาและดานหลัง 

    ๓. ถายรูปสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนท้ังดานหนาและดานหลัง และ

ลายเซ็นรับรอง 

    ๔. บันทึกไฟลเปนนามสกุล .jpg หรือ .jpeg (ดานละไฟล) ขนาดความ

กวาง ๘๐๐ พิกเซล ความสูง ๑,๑๓๒ พิกเซล โดยขนาดของไฟลไมเกิน  

๒ MB 
 

    หรอืถายสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งดานหนาและดานหลัง (ดาน

ละแผน) เซ็นช่ือพรอมรับรองสําเนาถูกตองท้ังดานหนาและดานหลัง และ

สแกนสําเนาเปนภาพดิจิตอลทั้งดานหนาและดานหลัง บันทึกไฟลเปน

นามสกุล .jpg หรอื .jpeg (ดานละไฟล) ขนาดความกวาง ๘๐๐ พิกเซล  

ความสูง ๑,๑๓๒ พิกเซล โดยขนาดของไฟลไมเกิน ๒ MB 

 นักศึกษาจะตองตรวจสอบผลการอนุมัติไฟลใบระเบียนแสดง 

ผลการเรียนฯ หลังจากสงไฟลแลว ๗ วัน 

 หากมีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๑,  

๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๓ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๙๔ 

 วันจันทรที่ ๑ 

มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

กองทุนกูยืมเพ่ือ

การศึกษา  

(กยศ./กรอ.) 

เฉพาะนักศึกษาที่ตองการกูยืมเงินจากกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

และกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ให

ดําเนินการตามขั้นตอนที่เว็บไซต http://www.op.mahidol.ac.th/sa 

 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองกิจการนักศึกษา 

โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๖๕๖ 

วันจันทรที่ ๑๓ 

กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตรวจสอบกลุมเรียน

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

และรายวิชา 

เลือกเสรี 

 นักศึกษาตรวจสอบกลุมเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี  

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent เลือกเมนูลิงคที่

เก่ียวของ และเมนูขอมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลือกเสรี  

 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองบริหารการศึกษา 

โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๘๖ 

หนา ๔ / ๗ 



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนนิการ 

วันอังคารท่ี ๑๔ 

- วันจันทรท่ี ๒๐ 

กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลงทะเบียนเรียนวิชา

ศึกษาท่ัวไป  และวิชา

เลือกเสรี ในระบบ

ออนไลน   

พรอมชําระเงิน 

 เริ่มเปดใหลงทะเบียนเรียนวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

เวลา ๐๙.๐๐ น.  

 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน โดยเขาเว็บไซต     

https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนูระบบลงทะเบียนนักศึกษา  

และเมนูเพ่ิมรายวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเรยีนรายวิชาศึกษาทั่วไป/

รายวิชาเลือกเสรีไดตามความสนใจ ซ่ึงบางวิชาจํากัดจํานวนผูเรียน หากมีผู

เลือกเต็มชั้นเรียนแลว จะไมสามารถเลือกได ใหเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่น

แทน เมื่อเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงรายการใบแจงหนี้ กดเลือกปุม 

Payment เพ่ือแสดง QR Code 

 สแกน QR Code จากหนาจอ ผานแอพพลเิคช่ันของธนาคาร (Mobile 

Banking) ทั้งน้ี QR Code ที่แสดงบนหนาจอนี้ สามารถชําระเงนิไดภายใน

เวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เทานั้น 

 โปรดเก็บหลักฐานการชําระเงิน (สลิปธนาคาร) เพ่ือแสดงตอมหาวิทยาลัย 

มหิดลเมื่อพบปญหาการชําระเงิน 

 ผูที่มีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๓,  

๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๕ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๗     

วันจันทรที่ ๒๐ - 

วันพุธที่ ๒๒  

กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จองหอพักนักศึกษา 

(บานมหิดล) 

 เฉพาะนักศึกษาที่ประสงคจะพักหอพักนักศึกษา (บานมหิดล)  

ของมหาวิทยาลัยใหจองหอพักในระบบออนไลนที่เว็บไซต 

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent หรือ

http://www.student.mahidol.ac.th 

 เริ่มเปดใหจองหอพักวันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 

๐๙.๐๐ น. และปดจองหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) วันพุธท่ี ๒๒ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 กรณีขัดของในการดําเนินการใหติดตอหอพักนักศึกษา (บานมหิดล)  

โทร.๐ ๒๔๔๑ ๙๑๑๖ หรือ Hot Line ๐๖ ๖๑๐๔ ๕๕๙๙  

วันพฤหัสบดีท่ี

๓๐ – วันศุกรที่

๓๑ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รับบัตรประจําตัว

นักศึกษา  

นักศึกษารับบัตรประจําตัวนักศึกษา (Smart Card) ใหตรวจสอบกําหนดการ

รับบัตรประจําตัวนักศึกษาไดที่เว็บไซต   

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent เมนูขาวประกาศ 

วันเสารที่ ๑ – 

วันอาทิตยที่ ๒ 

สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

รับกุญแจหอพัก

นักศึกษา 

(บานมหิดล) 

เม่ือนักศึกษาจองหอพัก และชําระผานระบบ QR Code เรียบรอยแลว ให

นักศึกษานําหลักฐานการชําระเงินมาย่ืนขอรับกุญแจหอพัก ณ สํานักงาน

หอพักนักศึกษา ภายในเวลาราชการ 

หนา ๕ / ๗ 



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนนิการ 

วันอาทิตยที่ ๒ 

สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

กิจกรรม  

ผูปกครองพบ

ผูบริหาร 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลช้ีแจงรายละเอียด และแนะนํามหาวิทยาลัยแก

ผูปกครอง 

วันอาทิตยที่ ๒ 

สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

สอบวัดความรูดาน

ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาติดตามรายละเอียดไดที่เว็บไซต  

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent   

เมนูขาวประกาศ เรื่องการสอบวัดความรูทางดานภาษาอังกฤษ (MU-ELT) 

วันจันทรท่ี ๓ 

สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

กิจกรรมรับนองเขา

บานมหิดล 

เวลา ๑๘..๓๐ น. นักศึกษาหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) เขารวมกิจกรรม 

รับนองเขาบาน (บานมหิดล) 

วันอังคารที่ ๔ 

สิงหาคม  

พ.ศ.๒๕๖๓  

กิจกรรมอพยพ

ปลอดภัยใน

สถานการณฉุกเฉิน 

นักศึกษาหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) เขารวมกิจกรรมอพยพปลอดภัยใน

สถานการณฉุกเฉินต้ังแต เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป 

วันพุธท่ี ๕ 

สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พิธีถวายราช

สักการะฯ และพิธี

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม  

ระดับมหาวิทยาลัย 

 เวลา ๐๖.๓๐ น. นักศึกษาหญิงต้ังแถวลานบานศรีตรัง (หอ ๑๑) 

นักศึกษาชายต้ังแถว ถนนหนาองคพระ พรอมเดินมายังอาคารศูนยการ

เรียนรูมหิดล เพื่อเขารวมพิธีถวายราชสักการะฯ  

 นักศึกษาเขารวมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

นักศึกษาใหมสามารถศึกษาขั้นตอนและพิธีการถวายราชสักการะฯ  

ไดท่ีชองทาง "We Mahidol" Applications  

https://op.mahidol.ac.th/sa/  

Facebook : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ MU HOME 

วันพฤหัสบดทีี่ ๖ 

สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหมระดับสวนงาน 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสําหรับสวนงาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถานที่ : ตามท่ีสวนงานกําหนด 

 

วันศุกรท่ี ๗ – 

วันอาทิตยที่ ๙ 

สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

กิจกรรมสโมสร

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- กิจกรรมรักนอง 

- กิจกรรมจิตอาสา

มหิดล (Mahidol 

Volunteer) 

 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมสําหรบันักศึกษาใหม  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมรักนอง และกิจกรรมจิตอาสามหิดล   

(Mahidol Volunteer)  

สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

 

หนา ๖ / ๗ 



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

วันจันทรท่ี ๑๐ 

สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

เปดเรียน 

ภาคการศึกษาตน 
เปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ทั้งนี้ กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

                 ประกาศ ณ วนัที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
                                            (รองศาสตราจารย ดร. เภสัชกรเนติ  สุขสมบูรณ) 

    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายการศึกษา  

  ปฏิบัติหนาทีแ่ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล             

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๗ / ๗ 


