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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2563 

เข้าสู่ครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล

  นับแต่นี้เป็นต้นไป ไม่ว่านักศึกษาจะมาจากครอบครัวใด สกุลใด นักศึกษาคือ

สมาชิกหนึ่งในครอบครัวของมหาวิทยาลัยมหิดล  ชื่อ “มหิดล” จะติดตัวท่านตลอดไป 

  มหาวิทยาลัยมหิดลถือว่านักศึกษาทุกคน คือ สินทรัพย์อันทรงคุณค่าและจะเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่ออนาคตของ

ประเทศไทย ดังนั้นนักศึกษาควรระลึกไว้เสมอว่า การศึกษามิใช่การตักน�้าใส่ให้เต็ม แต่เป็นการจุดไฟแห่งปัญญา การเรียนรู้

คือกระบวนการของการซักถามและการค้นพบสิ่งใหม่ที่มิใช่การท่องจ�า

      มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมพร้อมทั้งสถานที่ บุคลากร กระบวนการ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้

นักศึกษาทุกคนจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและค่านิยมของความเป็นมหิดล คือ

   M Mastery เป็นนายตนเอง คือ บังคับใจไม่ให้อยู่ภายใต้ความครอบง�าของความโลภโกรธหลง

  A Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น คือ มุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นส�าคัญ

  H Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง คือ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคม ปกปักรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

ระบบนิเวศ

  I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

  D Determination แน่วแน่ท�า กล้าตัดสินใจ 

  O Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อน�าสังคมและประเทศชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  L Leadership มีความเป็นผู้น�า

       ขอให้นักศึกษาทุกคนใช้ช่วงเวลาที่มีค่าในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เรียนรู้ ซึมซับ ปรับเปลี่ยนใจภายใน เพื่อให้เป็นบัณฑิต

ที่มีค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในตัวจนเป็นจิตส�านึก ซึ่งนับเป็นบัณฑิตที่ทรงคุณค่าของประเทศชาติและของโลก

 

 ขอให้นักศึกษาทุกคนมุ่งมั่นในการเรียนรู้ควบคู่กับการหาประสบการณ์ และขอให้ส�าเร็จผลในสิ่งที่

มุ่งหวังทุกประการ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

  สู่มหาวิทยาลัยมหิดล แหล่งแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ และการต่อยอด

ความรู ้ที่สมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อน  

Thailand 4.0 ด้วยความหลายหลากของสาขาวิชาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ และมีเป้า

หมายก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม “ปัญญา” ด้วยแนวทางการ

ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้าน Academic & Entrepreneurial Education มีเป้าประสงค์ในการ

สร้างบัณฑิตให้เป็น Global Citizen และ Global Talents คือการ “รู้ลึก” ในศาสตร์ หรืออาชีพของตน และ“รู้กว้าง” ใน

ทักษะการใช้ชีวิตและการท�างานคือ การคิดวิเคราะห์ การแยกแยะสิ่งใดถูกหรือผิด มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต  

มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ปรับตัวได้ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สื่อสารได้ดีมีประสิทธิภาพ หมั่นพัฒนาตนเอง 

และเป็นผู้น�าในการแก้ปัญหาทุกระดับ หรือคุณสมบัติ Global professional ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น Entrepreneurship 

มีการบูรณาการหลักสูตรโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศในทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

สามารถน�าไปใช้ได้จริงเพื่อให้การด�าเนินชีวิตและสังคมมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุด ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มีความหมาย

ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ “ปัญญาของแผ่นดิน”

 จึงขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า เพื่อให้เป็น

บัณฑิตที่พึงประสงค์สู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีทักษะในการด�าเนินชีวิต มีความรู้กว้าง รักการเรียนรู้ มีคุณธรรมและ

จริยธรรม และสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างสรรค์พัฒนา และก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ

สังคมประเทศชาติและมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง ภายใต้พระราชด�ารัสของสมเด็จพระบรมราชชนก “True success is 

not in the learning but in its application to the benefit of mankind” ความส�าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน�า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563
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  นักศึกษาใหม่ทุกคนเป็นคนมีศักยภาพ มีความสามารถ สามารถก้าวเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลอันทรงเกียรติ

แห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ก้าวไปสู่ความส�าเร็จในการสร้างอาชีพ สร้างชีวิตในอนาคตของพวกเราอย่างมีคุณภาพ และ

เป็นพลังแผ่นดินอันเป็นที่รักของพวกเรา

  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ มีปณิธานอันแน่ว

แน่ในการที่จะท�างานร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการส่งเสริมนักศึกษาปัจจุบัน และประสานงานศิษย์เก่าของ

มหาวิทยาลัยมหิดลที่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ประสบความส�าเร็จในชีวิต  การงาน  ท�าคุณประโยชน์

ต่อประเทศชาติ และสังคมโลก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในหลายๆด้าน

  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รู้สึกภาคภูมิใจในตัวของพวกเราทุกคนที่สามารถเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล  

เมื่อพวกเราเข้ามาแล้ว ถือว่าเจ้าเป็น “ลูกของสมเด็จพระราชบิดา” สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช

ชนก ที่เราชาวมหิดลและชาวสาธารณสุขให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติตนตามพระราชด�ารัสของพระองค์ ที่ให้ถือ

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯขอเป็นก�าลังใจ และ

พร้อมเคียงข้างพวกเรา  ให้การสนับสนุนเมื่อพวกเรามีความเดือดร้อนในทุกๆรูปแบบอย่างเต็มความสามารถ สมาคมฯ มี 

เป้าหมายที่จะระดมทุนเพื่อให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขยันเรียนตลอดหลักสูตร

จนจบการศึกษาและสนับสนุนการด�าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข  

  ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุข เร่ิมต้นชีวิตมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่าเต็มความสามารถ หาประสบการณ์ใน

มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  ประสบความส�าเร็จดั่งเป้าหมายท่ีต้ังไว้ พัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคม สร้างความ

สุขแก่บุพการี ตอบแทนคุณของแผ่นดิน.

“ทุกเวลาที่เดือดร้อนใจ นึกถึงสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เราพร้อมที่จะดูแลพวกเรา” 

ขอแสดงความยินดีจากใจยิ่งกับลูกสมเด็จพระราชบิดาทุกคน

พลต�ารวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดล  
ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ รู้สึกยินดี ดีใจ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย

มหิดลทุกท่าน
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 ในนามของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พี่ขอเป็นตัวแทน

ในการกล่าวสวัสดี และแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ของ

มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนครับ 

  

  พี่เช่ือว่าการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมหิดล ถือเป็นเกียรติประวัติท่ีส�าคัญอีกคร้ังหนึ่งของชีวิต

น้อง ๆ มหาวิทยาลัยแห่งน้ีจะเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง ที่ไม่เพียงแต่จะมอบความรู้ให้กับน้อง ๆ แต่ทุกคนจะได้

สัมผัสถึงประสบการณ์การใช้ชีวิต มิตรภาพ ความรู้สึกอันหลากหลาย และความทรงจ�ามากมายที่ก�าลังจะเกิดขึ้น ณ 

สถานที่แห่งนี้ ซึ่งท้ังหมดท้ังมวลล้วนเป็นสิ่งท่ีจะหล่อหลอมให้นักศึกษาใหม่ทุกคนกลายเป็น “ปัญญาแห่งแผ่นดิน” 

ดังคติพจน์ของมหาวิทยาลัย

  อย่างไรก็ดี ในปีการศึกษานี้ อาจเป็นปีที่สิ่งต่าง ๆ แปรเปลี่ยนไปจากเดิม อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดที่

เกิดขึ้น มันอาจเป็นปีที่ชีวิตเฟรชชี่ของน้อง ๆ ไม่เป็นดั่งหวัง แต่พี่ก็หวังว่าเราทุกคนจะก้าวผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นนี้ไปพร้อม

กัน ขอให้น้อง ๆ เต็มที่กับการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการเรียน และกิจกรรม แต่ก็อย่าลืมแบ่งเวลาไปท�าในสิ่งที่ตัวเอง

รัก และหมั่นหาความสุขให้กับตนเองและคนรอบข้างด้วยนะครับ

หากน้อง ๆ คนไหนมีเรื่องไม่สบายใจ มีข้อสงสัย หรือ ต้องการเสนอแนะทั้งข้อคิดเห็น ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับกิจกรรม

นักศึกษา หรือสิทธิที่นักศึกษาพึงจะได้รับ น้อง ๆ สามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้ที่เพจเฟซบุ๊ค สภานักศึกษามหาวิทยาลัย

มหิดล I Mahidol University Student Council หรือสามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

ห้อง 215  อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

สุดท้ายนี้ ในฐานะประธานสภานักศึกษา พี่ขอยืนยันว่าทุกเสียงของนักศึกษานั้นมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง และสภา

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อรักษาไว้ซ่ึงสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาทุกคนอย่าง 

เท่าเทียม ขอให้น้อง ๆ ทุกคนดูแลสุขภาพและเตรียมตัวให้พร้อมจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ แล้วเจอกันครับ

นายศุภวิชญ์ อ�านาจเจริญพร

ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

                                                          

สารจากประธานสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
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  สวัสดีครับ น้อง ๆ เฟรชชี่มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน

 ในนามของนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความ

ยินดีแก่นักศึกษาใหม่ทุกคนท่ีได้เข้ามาสู ่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

  ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะได้เข้ามาอยู่ในมหาลัยแห่งนี้ แต่ท้ายที่สุดทุกคนก็ได้เข้ามาเป็น We Mahidol ในที่สุด ขอให้

เก็บความรู้สึกแรกที่ได้ก้าวเข้ามาในรั้วแห่งนี้ไว้ วันที่ได้เข้ามาเป็นลูกหลานพระราชบิดาร่วมสถาบันกัน

นับตั้งแต่ที่น้อง ๆ ทุกคนได้ก้าวเข้ามาสู่ในรั้วมหาวิทยาลัย การปรับตัว การใช้ชีวิต การเรียนในรูปแบบใหม่ การพบ

เจอกับสังคมใหม่ ๆ โลกใบใหม่ที่ก�าลังรอทุกคนอยู่ รวมไปถึงประสบการณ์ดี ๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ในมหาวิทยาลัย

ของพวกเรามีสิ่งต่าง ๆ ที่รอทุกคนอยู่ ขอให้เก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้ไว้ระหว่างเส้นทางสู่ความฝันของทุกคน มันจะเป็นความทรง

จ�าที่ดีในชีวิต และเป็นประสบการณ์ที่ท�าให้น้อง ๆ ได้ก้าวเดินต่อไปในอนาคต 

ในปีการศึกษานี้ การใช้ชีวิตแบบ New Normal คงจะเป็นสิ่งใหม่ส�าหรับทุกคน กิจกรรมต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย

ก็อาจจะไม่ได้เป็นเช่นเดิม รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ต้องปรับให้สอดคล้องกับความปลอดภัยและเลี่ยงการระบาดของโรคแก่

ทุกคนเป็นอันดับแรก ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จะพยายามสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดีที่สุดแก่

นักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมหาประสบการณ์ที่ดีและใช้ชีวิตเฟรชชี่ด้วยกัน เพราะชีวิตเฟรชชี่นั้นมีแค่ครั้งเดียว 

ขอให้น้อง ๆ ทุกคนเต็มที่ทั้งในด้านการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม มีความสุขและใช้ชีวิตเฟรชซี่ให้คุ้มค่ามากที่สุด สิ่งดี

ใหม่ ๆ ก�าลังรอทุกคนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

สุดท้ายนี้ ขอให้น้อง ๆ รักษาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในยามที่ท้อแท้หรือเสียใจ ขอให้น้อง ๆ ได้หันไปมอง

รอบตัวว่าทุกคนเป็นก�าลังใจให้เสมอไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว เพื่อน ๆ เหล่าอาจารย์ทุกคน รวมไปถึง สโมสรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนหากมีข้อสงสัยซักถาม หรือ อยากจะปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ทางเรามีความยินดีเป็น

พร้อมอย่างยิ่ง ที่จะเป็นเพื่อนและอยู่เคียงข้างนักศึกษาทุกคนเสมอ แล้วเจอกันในกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจ�าปี

การศึกษา ๒๕๖๓ รักน้องของมหิดลก�าลังรอน้อง ๆ เฟรชชี่ทุกคนอยู่ แล้วเจอกันนะครับ

นายชนกันต์ รุ่งเรืองผล

   นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สารจากนายกสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล



รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดล
พระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ค�าขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ตราสัญลักษณ์และสีประจ�ามหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล

ต้นไม้สัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยมหิดล

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เส้นทางเดินรถราง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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MAHIDOL UNIVERSITY

สมเด็จพระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 

เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2434 เป็น

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระศรีสวรินทิ-

ราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

สมเด็จพระบรมราชชนกทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระ

ศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สังวาลย์ ตะละภัฏ) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 

กันยายน พ.ศ. 2463 ณ วังสระปทุม ทรงมีพระราชโอรสและ 

พระราชธิดารวม 3 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาล

ที่  8 และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียน

แฮร์โรว์ (Harrow School) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

ต่อมาทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยชั้นต้น (Royal Prussian 

พระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก

Military Preparatory College) เมืองปอตสดัม โรงเรียน

นายร้อยชั้นสูงทหารบกโกรสลิสเตอร์เฟลเด (Gross-Lichter-

felde) ชานเมืองเบอร์ลิน จากนั้นทรงเข้าเป็นนักเรียนนาย

เรือเยอรมันที่โรงเรียนนายเรือเฟลนส์บูร์ก มุรวิก (Murwik 

Imperial German Naval Academy) ณ ประเทศเยอรมนี

ครั้นเสด็จนิวัติพระนคร เมื่อปี พ.ศ. 2457 พระองค์

ทรงเข้ารับราชการในต�าแหน่งต่าง ๆ ของกองทัพเรือ แต่

หลังการเสด็จทอดพระเนตรโรงพยาบาลศิริราช ทรงเห็น

ว่าการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยยังล้าสมัยอยู่มาก 

พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยลาออกจากราชการทหาร 

และเสด็จไปทรงศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา จนส�าเร็จปริญญา Doctor of Medicine 

(M.D.) เกียรตินิยม ชั้น Cum Laude โดยมุ่งพระทัยศึกษา

เพื่อกลับมาพัฒนาโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนการแพทย์

และสาธารณสุขไทย
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สมเด็จพระบรมราชชนกได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางราชการที่ส�าคัญ อาทิ อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย ข้าหลวงส�ารวจการ

ศึกษาทั่วไป พระอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล 

คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายก

กรรมการคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ทั้งยังทรงเป็นผู้แทน

รัฐบาลไทยในการเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foun-

dation) เกีย่วกบัการช่วยเหลือด้านการศึกษาวชิาแพทย์ในประเทศไทย

 นอกจากนี้ยังทรงเคยปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจ�าโรงพยาบาล

แมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย จนประชาชนชาวไทยขนาน

พระนามพระองค์ว่า “หมอเจ้าฟ้า”

พระองค์ทรงงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเต็ม

พระก�าลัง จนพระสุขภาพทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว พระอาการและพระ

โรคที่ทรงเป็นมานานก�าเริบ ทั้งมีอาการแทรกซ้อน ท�าให้ต้องอยู่รักษา

พระองค์กว่า 4 เดือน และเสด็จสวรรคตเมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 

พ.ศ. 2472 ณ วังสระปทุม สิริพระชนมายุ 37 พรรษา 8 เดือน 23 วัน 

ยังความโศกเศร้าโทมนัสมาสู่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า นับเป็นการ

สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของสยาม

จากพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่พระองค์ได้ทรงบ�าเพ็ญปฏิบัติมาตลอดพระชนม์ชีพ ท�าให้ทรงได้รับการยกย่องและถวาย 

พระราชสมัญญานามเป็น “องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” “พระบิดาแห่งการสังคมสงเคราะห์

ของไทย” “พระประทีปแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�า้ของไทย” และ “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” อีกทั้งยังได้รับการ

ประกาศพระเกียรติคุณเป็น “บุคคลส�าคัญผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก” จากยูเนสโกอีกด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงาม และพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่ทรงบ�าเพ็ญแก่สังคมไทย 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระนาม “มหิดล” ให้เป็น

ชื่อของมหาวิทยาลัย แทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเฉพาะทางให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์  

อันเป็นมงคลยิ่งให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรใน “มหาวิทยาลัยมหิดล” ทุกคน

อนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลได้ยึดถือลายพระหัตถ์ในสมุดบันทึกของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า “True success is not in 

the learning, but in its application to the benefit of mankind” มาเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัย และหลักการในการ

ด�าเนินชีวิตอีกด้วย

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาพระราชประวัติเกี่ยวกับพระองค์ท่านเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น 3 หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรม

ราชชนก อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรืออ่านข้อมูลผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://museum.li.ma-

hidol.ac.th/th/prince_father_gallery/
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หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
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   Vision Statement   ภายในปี 2580 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�าของโลก ท่ีช่วยผลิตและ 

    พัฒนา ความสามารถและศักยภาพของทุนมนุษย์ รวมทั้งยกระดับการศึกษาและผลงานวิจัยให้กับ 

    ประเทศ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความสามารถในการ 

    แข่งขันของชาติ รวมทั้งค�านึงถึงการสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางสังคม

    By the year 2037, Mahidol University will be recognized as one of the World’s leading 

university in cultivating competence human capital and advancing education and 

research for the country by strengthening administrative system, quality of life, envi-

ronment, national competitiveness, and equal opportunity of the society.

  พันธกิจ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย 

และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

  To excel in health, sciences, arts and innovation with integrity for the betterment of 

Thai society and the benefit of mankind.

ค�าขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

 ค�าขวัญ  อตฺตาน� อุปม� กเร พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง

   Do unto others as you would have others do unto you.

 ปรัชญา ความส�าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ 

    สุขแก่มวลมนุษยชาติ

   True success is not in the learning, but in its application to  

    the benefit of mankind.

 ปณิธาน ปัญญาของแผ่นดิน

   Wisdom of the Land

   

  วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกในปี พ.ศ. 2573

    To be 1 in 100 World Class University
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   ค่านิยมหลัก (Core Values)

    ค่านิยมร่วม (Shared Values)
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ตราสัญลักษณ์และสีประจ�ามหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้สีในตราสัญลักษณ์
ระบบสี CMYK ระบบสี RGB ระบบสี Websafe RGB และระบบสี Pantone

การก�าหนดรูปแบบและสี ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

สีเหลืองทอง พระมหามงกุฎและปรมาภิไธยย่อ “ม”

Pantone เบอร์ 123C หรือ 

Program Photoshop เบอร์ 

FFC726 

(C=2,M=24,Y=90,K=0) R=255, 

G=199, B=38

สีเหลืองทอง รอบนอก ตัวอักษร, 

ประจ�ายามและวงกลมทั้งหมด

Pantone เบอร์ 1255C หรือ 

Program Photoshop เบอร์ 

AA800E 

(C=33,M=46,Y=100,K=10) 

R=170, G=128, B=14

สีน�้าเงิน พื้นหลังพระมหามงกุฎและ

ปรมาภิไธยย่อ “ม”

Royal Blue Pantone เบอร์ 286C 

หรือ Program Photoshop เบอร์ 

0035AD 

(C=100,M=84,Y=12,K=4) R=0, 

G=53, B=173

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ตราส่วน

พระองค์ของพระราชบิดาสีเหลืองทอง บนพื้นวงกลมสีน�้าเงิน

ประจ�ามหาวิทยาลัยล้อมรอบด้วยข้อความ อตฺตาน� อุปม� กเร 

และชื่อมหาวิทยาลัยสีทอง องค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในเส้นกรอบ

วงกลมสีทอง ซึ่งอยู่บนบอกสุดของตราสัญลักษณ์
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2429

พระบาทสม เ ด็ จพร ะ

จุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว 

ท ร งพ ร ะ ก รุณ า โป รด

เกล้าฯ ให ้จัดสร ้ างโรง

พยาบาล 

พ.ศ. 2431

26  เมษายน  2431 , 

พ ร ะบาทสม เ ด็ จพ ร ะ

จุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ หัว 

เสด็จพระราชด�าเนินมา 

ทรงเปิดโรงพยาบาล และ 

31  ธั น ว า ค ม  2 4 3 1 , 

พระราชทานนามโรง

พยาบาลว่า 

“โรงศิริราชพยาบาล”  

พ.ศ. 2432

พระบาทสม เ ด็ จพ ร ะ

จุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  

มีพระบรมราชานุญาตให้

จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้น

พ.ศ. 2436

กรมพยาบาล กระทรวง

ธรรมการ ได้ประกาศเปิด

และตั้งชื่อโรงเรียนแพทย์

ว่า “โรงเรียนแพทยากร”

พ.ศ. 2443

พระบาทสม เ ด็ จพ ร ะ

จุลจอมเกล้าเจ้าอ ยู ่ หั ว 

แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จพระราช 

ด�าเนนิเป ิ ดตึ ก โรง เรี ยน

แ พ ท ย า ก ร แ ล ะ

พระราชทานนามว ่ า 

“ราชแพทยาลัย”
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พ.ศ. 2460

รวมโรงเรียนราชแพทยา

ลัยเข้าเป็นคณะหนึ่งของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โดยใช้ชื่อว่า

“คณะแพทยศาสตร์แห่ง

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั” 

ซ่ึ ง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น  

“คณะแพทยศาสตร์และ

ศิริราชพยาบาล”

พ.ศ. 2486

สถาปนาให้เป็น

มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร ์  สั งกัด

กระทรวงการสาธารณสุข

พ.ศ. 2512

พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบ พิ ต ร  ท ร ง พ ร ะ

ก รุ ณ า โ ป ร ด เ ก ล ้ า ฯ 

พระราชทานพระบรมรา

ช านุญ าต ให ้ อั ญ เ ชิญ

พระนามแห่งสมเด็จพระ

มหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก 

“มหิดล” ให้เป็นนามของ

มหาวิทยาลั ยแทน ช่ือ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย

แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์ เ ดิ ม  

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

86 ตอนที่ 17 วันที่ 1 

มีนาคม พ.ศ. 2512)

พ.ศ. 2550

เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ภ า พ

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น

มหาวิทยาลัยที่มีฐานะ

เป็นหน่วยงานในก�ากับ

ของ รั ฐ  ( ร า ช กิ จ จ า นุ

เบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 

68 ก วันที่ 16 ตุลาคม 

พ.ศ. 2550)

ภาพโดย ภัทรศุภางค์ คงคาเนรมิตร

พ.ศ. 2443

พระบาทสม เ ด็ จพ ร ะ

จุลจอมเกล้าเจ้าอ ยู ่ หั ว 

แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จพระราช 

ด�าเนนิเป ิ ด ตึก โรง เรี ยน

แ พ ท ย า ก ร แ ล ะ

พระราชทานนามว ่ า 

“ราชแพทยาลัย”



22 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563  

รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดลMAHIDOL UNIVERSITY

“กันภั ยมหิ ดล”  เป ็ นต ้ น ไม ้ สัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสมเด็จพระพ่ีนางเธอ

เจ ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร ์ได ้ประทานพระกรุณาธิคุณทรงมีพระ

วินิจฉัยด ้ ว ย เห ตุ ผลว ่ า  เ ป ็ นต ้ น ไม ้ ที่ พบ ใน

ประเทศไทย สามารถปลูกได้ง่าย มีนามเป็นมงคล 

มีชื่อพ้องกับนามมหา วิทยาลัย  และมีลั กษณะ

สวยงาม แม้จะเป็นไม้เถา แต่ก็สามารถจัดแต่ง

เป็นทรงพุ่มได้หลายแบบ มีอายุยืนหลายปี และ

เมื่อเถาแห้งไปก็สามารถงอกงามขึ้นได ้ใหม ่  ซึ่ ง

ความเป็นไม้เถานี้สื่อความหมายถึงความก้าวหน้า 

และความสามารถในการปรับตัวให้พัฒนาไปตาม

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดี

ต้นไม้สัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยมหิดล

พบครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2510 โดยนายเกษม 

จันทรประสงค์ ซึ่งขณะนั้นเป็นข้าราชการกองพืชพรรณ กรม

วิชาการเกษตร ที่สถานีรถไฟวังโพ ตรงข้ามกับแม่น�้าแควน้อย

พืชชนิดน้ีมีช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า Afgekia mahidolae 

ศาสตราจารย์เต็ม สมิตินันทน์ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ 

กรมป่าไม้ ได้เสนอชื่อ กันภัยหรือกันภัยมหิดล เป็นต้นไม้พื้น

ถิ่นของไทย พบตามป่าเต็งรัง ภูเขาหินปูนในภาคตะวันตก 

ลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ขนาดกลาง อายุหลายปี กิ่ง

อ่อนสีเขียว มีขนนุ่มทั่วไป ใบออกสลับใบประกอบแบบขนนก 

ปลายคี่ ใบย่อย รูปรีแกมขอบขนาน แผ่นใบบาง ใต้ใบมีขน

หนาแน่นกว่าด้านบนใบ ดอกออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ

และปลายกิ่ง ช่อยาว 12-25 เซนติเมตร ดอกทยอยบานจาก

โคนช่อมาปลายช่อ 4-6 ดอก กลีบประดับสีม่วงอมเขียว 

รูปเรียว กลีบเลี้ยงสีม่วงอ่อน โคนกลีบเชื่อมติดกันปลาย

แยก 5 แฉก ดอกรูปดอกถั่ว มี 5 กลีบ กลีบกลางสีม่วง 

โคนกลีบมีแถบสีเหลืองรูปสามเหล่ียม กลีบคู ่ข้างสีม่วง

เข้ม กลีบคู่ล่างสีเหลืองอ่อน มีขนปกคลุม ออกดอกเดือน

สิงหาคมถึงพฤศจิกายน ผลเป็นฝักรูปแถบสั้น สีน�า้ตาล มี

ขนปกคลุม เมื่อแก่แตกเป็นสองซีก เมล็ดรูปกลม 2 เมล็ด 

สีด�าเป็นมัน

ภาพโดย WeGrow https://www.wegrow.in.th/tree_detail.php?lan=de&id=735

“กันภัยมหิดล”
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คิดดี พูดดี ท�าดี

 • มีจิตส�านึกและรับผิดชอบต่อสังคม

   - เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติดีทั้งกาย วาจา และใจ

  - มีความขยัน อดทน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท�างาน

  - รู้หน้าที่ มีวินัย และจรรยาบรรณ

เป็นคนดี
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  - มีทักษะในการด�าเนินชีวิตที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในฐานะพลเมืองและพลโลก

   - “อตฺตาน� อุปม� กเร” ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนปฏิบัติต่อตนเอง มีจิตส�านึกต่อสังคม มีจิตอาสา และยึดถือ

ประโยชน์ส่วนรวม

 • ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

 • มีภาวะผู้น�า ความคิดสร้าาน

   - ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

  - สามารถคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

  - มีความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาเป็นอย่างดี รอบรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และเท่าทันใน 

      เทคโนโลยีที่ทันสมัย

  - สามารถบูรณาการ และประยุกต์ความรู้ เพื่อก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

   - มีภาวะผู้น�า เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น สามารถ 

    บริหารจัดการ และปฏิบัติงานเป็นกลุ่มได้อย่างดี

  - มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี

  - มีทักษะในการใช้ภาษาประจ�าชาติและท้องถิ่น การสื่อความหมาย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง 

    และเหมาะสม

  • สร้างความสุขภายในตนเองและขยายความสุขให้ผู้อื่นได้

 • เข้าใจในความหลากหลายและด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ

   - สามารถสร้างความสุขภายในตนเองได้ เพื่อการด�ารงชีวิตที่มีความสุข

   - มีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองให้แข็งแรงและสมบูรณ์

   - เป็นผู้มีใจกว้าง เข้าใจทั้งในความคิด และวัฒนธรรมที่หลากหลาย

   - สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติ เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและสร้างสันติสุขให้กับสังคม

   - มีค่านิยมที่เหมาะสมโดยยังคงตระหนัก และด�ารงไว้ซึ่งคุณค่าของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

มีปัญญา

น�าพาสุข



รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดล

 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563 25

MAHIDOL UNIVERSITY

MAHIDOL



26 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563  

รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดลMAHIDOL UNIVERSITY

เเผนที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา



รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดล

 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563 27

MAHIDOL UNIVERSITY



28 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563  

รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดลMAHIDOL UNIVERSITY

TRAM SERVICE

06.35
06.45
06.55
07.05
07.15
07.25
07.35
07.45
07.55
08.05
08.15
08.25
08.35
08.45
08.55
09.10
09.30
09.50
10.10
10.30
10.50
11.05
11.15
11.25
11.35
11.45
11.55
12.05
12.15
12.25
12.35
12.45
12.55
13.05
13.15
13.25
13.35
13.45
13.55
14.10
14.30
14.50
15.10
15.30
15.50
16.05
16.15
16.25
16.35
16.45
16.55
17.05
17.15
17.25
17.35
17.45
17.55
18.05
18.15
18.25
18.35
18.45
19.10
19.30
19.50
20.10

06.30
06.40
06.50
07.00
07.10
07.20
07.30
07.40
07.50
08.00
08.10
08.20
08.30
08.40
08.50
09.00
09.20
09.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
12.00
12.10
12.20
12.30
12.40
12.50
13.00
13.10
13.20
13.30
13.40
13.50
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.10
16.20
16.30
16.40
16.50
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
19.00
19.20
19.40
20.00

1

ป�าย Tram station
สถานีรถราง

08.20
08.40
09.00
09.20
09.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
16.40
17.00
17.20
17.40
18.00

08.30
08.50
09.10
09.30
09.50
10.10
10.30
10.50
11.10
11.30
11.50
12.10
12.30
12.50
13.10
13.30
13.50
14.10
14.30
14.50
15.10
15.30
15.50
16.10
16.30
16.50
17.10
17.30
17.50
18.10

วันจันทร-วันศุกร
MONDAY-FRIDAY 
วันเสาร-วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
SATURDAY-SUNDAY HOLIDAY

06.30
06.40
06.50
07.00
07.10
07.20
07.30
07.40
07.50
08.00
08.10
08.20
08.30
08.40
08.50
09.00
09.20
09.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
12.00
12.10
12.20
12.30
12.40
12.50
13.00
13.10
13.20
13.30
13.40
13.50
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.10
16.20
16.30
16.40
16.50
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
19.00
19.20
19.40
20.00

08.30
08.50
09.10
09.30
09.50
10.10
10.30
10.50
11.10
11.30
11.50
12.10
12.30
12.50
13.10
13.30
13.50
14.10
14.30
14.50
15.10
15.30
15.50
16.10
16.30
16.50
17.10
17.30
17.50
18.10

1. Tram station 
2. Sport building  
3. Petanque field 
4. Faculty of veterinary science 
5. College of religious studies 
6. National institute for child. ( Line 3) 
7. National institute for child. ( Line 2) 
8. Sports Fleld 
9. Ramathibodi Dorm 
10. Condominium 
11. Faculty of Liberal Arts 
12. College of Sports Science 
13. Faculty of physical therapy 
14. Ramathibodi School of Nursing ( Line 2 )
15. Ramathibodi School of Nursing ( Line 3 )

16. Faculty of Environment and Resource
17. Organic Farm
18. Faculty of Medical Technology
19. Institute for Pop. And Soc. Research
20. Faculty  of Engineering building 2
21. Library
22. Faculty  of Engineering building 3
23. Institute of Molecular Bio.
24. Gate 4
25. Gate 3
26. Office of the President
27. International College
28. ASEAN Institute for Health
29. Thai House
30. Facultu of Social Science.

31. College of Music
32. Institute of Language
33. Faculty of Science 1-2
34. Artists' House
35. Parking 2 ( Line 3 )
36. Parking 2 ( Line 2 )
37. Faculty of Science 3-4
38. Siri Rukhachati Nature Park
39. Dorm 8-9
40. MU Lake
41. Parking 4
42. Parking 5
43. Aditayathorn Building
44. Faculty of Nursing
45. Faculty of Nursing
46. Aditayathorn Building

1. สถานีรถราง 
2. อาคารอเนกประสงค
3. สนามเปตอง 
4. คณะสัตวแพทยศาสตร 
5. วิทยาลัยศาสนศึกษา 
6. สถาบันฯ เด็กและครอบครัว ( สาย 3 ) 
7. สถาบันฯ เด็กและครอบครัว ( สาย 2 ) 
8. สนามฟุตบอล 
9. หอพักพยาบาลรามาธิบดี 
10. อาคารชุดพักอาศัย ( คอนโด ) 
11. คณะศิลปศาสตร 
12. วิทยาลัยวิทยาศาสตรฯ การกีฬา 
13. คณะกายภาพบําบัด
14. โรงเรียนพยาบาลรามาฯ ( สาย 2 )
15. โรงเรียนพยาบาลรามาฯ ( สาย 3 )

16. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
17. แปลงผักปลอดสารพิษ 
18. คณะเทคนิคการแพทย 
19. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
20. คณะวิศวกรรมศาสตร อาคาร 2 
21. หอสมุดและคลังความรูฯ 
22. คณะวิศวกรรมศาสตร อาคาร 3 
23. สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
24. ประตู 4 
25. ประตู 3 
26. สํานักงานอธิการบดี
27. วิทยาลัยนานาชาติ
28. สถาบันฯสุขภาพอาเซียน 
29. เรือนไทย
30. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

31. วิทยาลัยดุริยางคศิลป
32. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
33. คณะวิทยาศาตร 1-2
34. เรือนศิลปน
35. ลานจอดรถ 2 ( สาย 3 )
36. ลานจอดรถ 2 ( สาย 2 )
37. คณะวิทยาศาตร 3-4
38. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ
39. หอพัก 8-9
40. แหลงนันทนาการทางนํ้า
41. ลานจอดรถ 4
42. ลานจอดรถ 5
43. อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ
44. คณะพยาบาลศาสตร
45. คณะพยาบาลศาสตร
46. อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ

3
สีแดง

2
สีนํ้าเงิน

1
สีเขียว

จุดบริการรถราง

TRAM STOP

ศูนย�ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาว�ลเลียน

สำนักงานอธิการบดี

หอสมุดและคลังความรู�มหาว�ทยาลัยมหิดล

สถาบันนวัตกรรมการเร�ยนรู�

พฤกษาดุร�ยางค�

เร�อนศิลป�น
สถาบันว�จัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�

สถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา

Faculty of Social 
Sciences and Humanities

Institute of Human 
Rights and Peace Studies

เร�อนไทย

เจ�าหญิงสีซอ

Salaya Pavilion Hotel and Training Center

Office of the President

Mahidol University Library and Knowledge Center

Musica Arboretum

The Artist Residency
Research Institute for 

Languages and Cultures of Asia

Thai House

อาคารบรรยายรวม  2

ลานมหิดล

อาคารคณะว�ทยาศาสตร� 3-4

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ

ว�ทยาลัยนานาชาติ

อาคารฝ�กอบรม

Mahidol University International College

Training Building

Lecture Theater 2

Mahidol Court

อาคารบรรยายรวม  1
Lecture Theater 1

ASEAN Institute for 
 Health Development

Natth Bhamarapravati 
 Auditorium

Faculty of Science Building 3-4

อาคารคณะว�ทยาศาสตร� 1-2
Faculty of Science Building 1-2

อาคารอทิตยาทร

คณะพยาบาลศาสตร�

อาเซียนเฮ�าส�

Aditayathron Building

Faculty of Nursing

ASEAN House

อาคารอนุรักษ�สิ�งแวดล�อม

สนามฟ�ตบอล 1-2

สนามเซป�กตะกร�อ

Soccer Field 1-2

Takraw Court

โรงพละอเนกประสงค�
Gymnasium

Environmental 
Conservation Building

บ�านรักหมา ศาลายา
Salaya Dog Shelter

ว�ทยาลัยว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการกีฬา

สถาบันโภชนาการ

สถาบันว�จัยประชากรและสังคม

อาคารโครงการว�จัยและพัฒนาวัคซีน

อาคารโครงการว�จัย

อาคารชลศาสตร�

และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

อาคารคณะว�ศวกรรมศาสตร� 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ�มหิดล

อาคารปฏิบัติการและทดสอบยางล�อ

อาคารโครงการว�จัยและ
พัฒนาอุปกรณ�ชีวการแพทย�

สถาบันชีวว�ทยาศาสตร�โมเลกุล

อาคารสิร�ว�ทยา (คณะศิลปศาสตร�)
Faculty of Liberal Arts

Condominiums

A

B

C

D
Institute of Nutrition

College of Sports Science and Technology

Institute for Population 
and Social Research

Biomedical Instrumentation Research
and Development Center

Center for Vaccine Development 

Faculty of Engineering Building 1

อาคารคณะว�ศวกรรมศาสตร� 2
Faculty of Engineering Building 2

อาคารคณะว�ศวกรรมศาสตร� 3
Faculty of Engineering Building 3

Faculty of Information 
and Communication Technology

MU-Bio Innovation Building

Research and Development
For The Rubber Industry

Biotechnology Research
and Development Center

Water Pump Station

Institute of Molecular Biosciences

Faculty of Environment 
and Resource Studies

คณะสิ�งแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร�

Badhanatala Environment Building

Mahidol Learning Center

อาคารสิ�งแวดล�อมพัฒนดล

ศูนย�การเร�ยนรู�มหิดล
Chaofaa Garden

สวนเจ�าฟ�า

Somdej Phra Rajabida Court
ลานสมเด็จพระราชบิดา

บัณฑิตว�ทยาลัย
Faculty of Graduate Studies

ศูนย�การแพทย�กาญจนาภิเษก

ประตูชนนี
ประทาน

Gate Chonnani
Prathan

ประตู 1
Gate 1

อาคารศูนย�ฝ�กปฏิบัติ
เพ�่อความเป�นเลิศ

ด�านผลิตภัณฑ�และสมุนไพร

อาคารหน�วยปฏิบัติการว�จัยพัฒนา
เทคโนโลยีหุ�นยนต�ทางการแพทย�ชั้นสูง
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อาคารหอพัก

ว�ทยาลัยราชสุดา

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักร�สิร�นธร

พ�พ�ธภัณฑ�ดนตร�อุษาคเนย�

Golden Jubilee Medical Center

Excellence Training Center 
 for Pharmaceutical 
and Herbal Product

Ratchasuda College

Maha Chakri Sirindhorn Dental Hospital

Southeast Asia 
 Music Museum

Institute for 
Innovative Learning

Sireeruckhachati Nature Learning Park

มหิดลสิทธาคาร

พ�ออุ�มลูก

ว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป� / 
โรงเร�ยนเตร�ยมอุดมดนตร�

Prince Mahidol Hall

College of Music / Bhumibol Sangkeet Building (C)

ว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป� / อาคารภูมิพลสังคีต (อาคารดีี)

ว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป� / อาคารภูมิพลสังคีต (อาคารซี)

College of Music / Bhumibol Sangkeet Building (A)
ว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป� / อาคารภูมิพลสังคีต (อาคารเอ)

College of Music / Bhumibol Sangkeet Building (B)
ว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป� / อาคารภูมิพลสังคีต (อาคารบี)

College of Music / Bhumibol Sangkeet Building (D)

College of Music / 
Pre College Boarding School

Tram Station
สถานีรถราง

หอพักนักศึกษา - บ�านมหิดล

อาคารบำบัดน้ำเสียรวม

Student Dormitory-Bann Mahidol

บ�านกันภัยมหิดล (หอ 8-9)
Bann Kanpai Mahidol

บ�านชัยพฤกษ� (หอ 6-7)
Bann Chaiyapruek

บ�านอินทนิล (หอ 3-4)
Bann Intanin

บ�านพ�ทธรักษา (หอ 1-2)
Bann Bhuddharaksa

บ�านลีลาวดี (หอ 10)
Bann Leelawadee

บ�านศร�ตรัง (หอ 11)
Bann Sri Trang

จักก�าเซ็นเตอร�พระพ�ทธมหิดลมงคลวรญาณ
Jakka CenterBuddha Mahidol Mongkolvorayarn

อาคารอเนกประสงค� 
(ศูนย�อำนวยการความปลอดภัย)

Sports Building

Central Treatment Building

โรงพยาบาลสัตว�ประศุอาทร

คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสัตวแพทยศาสตร�

Prasu-Arthon Animal Hospital

Faculty of Veterinary Science

ศูนย�สัตว�ทดลองแห�งชาติ
National Laboratory Animal Center

แหล�งนันทนาการทางน้ำ

อาคารคลินิกมหิดล
คนรักสัตว�

MUVS Animal Clinic 
(MUVSAC)

Recreation of Water

ว�ทยาลัยศาสนศึกษา
College of Religious Studies

โรงเร�ยนมหิดลว�ทยานุสรณ�
Mahidol Wittayanusorn School

สถาบันแห�งชาติเพ�่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว

National Institute for Child 
and Family Development

อาคารแบดมินตัน
Badminton Building

สนามข�่ม�า
Equestrian Court

สนามเทนนิส
Tennis Court

สนามเทนนิส
Tennis Court

สนามบาสเก็ตบอล
Basketball Court

สนามเปตอง
Petanque Court

หอพักนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี
อาคารชุดพักอาศัย

Ramathibodi Nursing 
 Student Dormitory

โรงเร�ยนพยาบาล
รามาธิบดี

อาคารศาลายา 
(กองกายภาพและสิ�งแวดล�อม)

คณะเทคนิคการแพทย�

แปลงผักปลอดสารพ�ษ

ส�วนขยายในอนาคต

 มหาว�ทยาลัยมหิดล
โรงเร�ยนสาธิตนานาชาติ

Ramathibodi 
 School of Nursing

พระราชานุสาวร�ย�
สมเด็จพระศร�นคร�น
ทราบรมราชชนนี

Salaya Building 
(Division of Physical 

systems and Environment)

Faculty of Medical Technology

Organic Farm

Mahidol University 
International Demonstration School

คณะกายภาพบำบัด
Faculty of Physical Therapy

หอสมุดและคลังความรู�
มหาว�ทยาลัยมหิดล (แห�งใหม�)

อุทยานธรรมชาติว�ทยาสิร�รุกขชาติ

หมอชีวกโกมารภัจน�

ส�วนขยายอาคารในอนาคต

อาคารหอพักผู�ป�วย
In-Partient Building

โรงคัดแยก

ลานจอดรถ 5
Parking 5

ลานจอดรถ 4

สถานีจอดรถบัส

Parking 4

ลานจอดรถ 1
Parking 1

ลานจอดรถ 3
Parking 3

ลานเป�ดขาว

ลานประชากร

เร�อนเพาะชำ

อาคาร
ระบบประปา

MU Garden

White Duck Court & Canal

Population Court

Water System
Station

MU Salaya Park

ขยะร�ไซเคิล

ถนนชนนีประทาน       Chonnani Prathan Road

ถนนเทิดจักร�      Thoet Chakri Road

ถนนจ�ตตสมาน     Chitta Saman Road
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ถนนดำรงว�จัย   Damrong Wichai Road

ถนนมานะมั่นคง    Mana Mankhong Road
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ถนนกันภัยมหิดล    Kanphai Mahidol Road
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ถนนสานสัตยา      San Sattaya Road

ถนนถิ�นว�ทยาการ    Thin Witthayakan Road
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ถนนการุณยมิตร     Karunyamit Road

ถนนพ�ทธมณฑล สาย 4    Phutthamonthon Sai 4 Road

ถนนพ�ทธมณฑล สาย 4    Phutthamonthon Sai 4 Road

Prince Mahidol Hall
 (Additional Parking Building)

ประตู 2
Gate 2

ประตู 3
Gate 3

ประตู 4
Gate 4

อาคารกายว�ทยาทาน

สถานีไฟฟ�าย�อย

Medical Morgue building

Electricity Substation

ประตู 6
Gate 6

ประตู 5
Gate 5
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เส้นทางเดินรถราง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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      ขึ้นได้ที่สถานีธนบุรี (ใกล้ โรงพยาบาลศิริราช) หรือสถานี

หัวล�าโพง หรือสถานีนครปฐม โดยขบวนเที่ยวต่างๆ จะผ่านสถานีศาลายา ให้

ลงที่สถานีศาลายาแล้ว นั่งรถรับจ้างเข้ามหาวิทยาลัยทางด้านหลัง หรือใช้

บริการ รถเมล์เล็กมาทางด้านหน้ามหาวิทยาลัย

   

       • เส้นทางถนนสายเพชรเกษม เลี้ยวเข้าแยกถนนพุทธมณฑล 

สาย 4 (ระยะทางอีกประมาณ 10 กิโลเมตร) 

       • เส้นทางถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี เข้าได้ 3 ทาง คือ

   • จากสี่แยกสะพานกรุงธนบุรี ตรงมาตามถนนสายปิ่นเกล้า  

  - นครชัยศรี

  • จากสี่แยกสะพานพระปิ่นเกล้า ตรงมาตามถนนสายปิ่น 

  เกล้า - นครชัยศรี

  • จากปากทางบางขุนนนท์ เข้ามาทางตลิ่งชันแล้วเลี้ยวซ้าย 

  มาบรรจบกับถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร สามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง ได้แก่ 

การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

   

• Y70E   

 (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์  

  ศาลายา – BTS หมอชิต)

• สาย 84ก 

 (วงเวียนใหญ่ – ศาลายา)  

• สาย 124 

 (สนามหลวง-มหิดล) 

• สาย 388 

 (ปากเกร็ด-ศาลายา) 

• สายปอ. 515 

 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-เซ็นทรัลศาลายา) 

• สาย 556 

 (สถานีรถไฟมักกะสัน-วัดไร่ขิง) 

• สายปอ. 547 

 (สวนลุมพินี – บ้านเอื้ออาทร ศาลายา)  

• รถทัวร์โดยสารกรุงเทพฯ-นครปฐม 

 ขึ้นได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ซึ่งสามารถบอก

ให้รถจอดก่อนถึงมหาวิทยาลัยมหิดล (ตลาดพุทธมณฑล) 

แล้วนั่งรถรับจ้างไปเข้ามหาวิทยาลัยทางประตู 3

• รถตู้ปรับอากาศ 

 (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า – มหิดลศาลายา) ขึ้นรถที่

ปั๊มน�้ามันข้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 

• รถตู้ปรับอากาศ 

 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – มหิดลศาลายา) ขึ้นรถ

ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงป้ายหน้า รพ.ราชวิถี

การเดินทางโดยรถยนต์

การเดินทางโดยรถไฟ (รถไฟสายใต้)

การเดินทางโดยรถโดยสารศาลายาลิงค์

การเดินทางโดยรถประจ�าทาง  
รถทัวร์โดยสาร รถตู้

        ศาลายาลิงค์ (salaya link) เป็นรถโดยสารจากศาลายา เชื่อมต่อ

กับจากสถานีรถไฟฟ้า (BTS) บางหว้า อัตราค่าโดยสาร 30 บาท ตลอดสาย (ให้

เตรียมเงินพอดีหยอดตู้บนรถ ไม่มีทอน)

ออกจากมหาวิทยาลัยที่ชานชลาศาลายาลิงค์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

เวลาออก 06.00 / 06.30 / 07.00 / 08.00 / 09.00 / 11.00 / 12.00 / 

13.00 / 14.00 / 15.30 / 16.30 / 17.30 / 18.00

ออกจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ทางออกที่ 1-2 เดินไปประมาณ 20 

เมตรถึงป้ายรถประจ�าทาง เวลาออก 06.45 / 07.10 / 07.30 / 08.35 / 09.35 

/ 11.35 / 12.30 / 13.30 / 14.30 / 16.10 / 17.10 / 18.10 / 18.40
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การบริการด้านการศึกษา

ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

การเตรียมตัวก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบออนไลน์

การลงทะเบียนออนไลน์

ระบบ E - Student

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

การขอหนังสือส�าคัญทางการศึกษา

สถานที่ติดต่องานทะเบียน

ข้อควรรู้ในการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เเละวิชาเลือกเสรี

การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการเรียนรู้เเละทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

(MU Lab Pass)

บัตรนักศึกษา Smart Card 
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

การเตรียมตัวก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบออนไลน์

การลงทะเบียนออนไลน์

ระบบ E - Student

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

การขอหนังสือส�าคัญทางการศึกษา

สถานที่ติดต่องานทะเบียน

ข้อควรรู้ในการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เเละวิชาเลือกเสรี

การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการเรียนรู้เเละทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

(MU Lab Pass)

บัตรนักศึกษา Smart Card 
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/ 

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร

เปิดภาคการศึกษาต้น

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทยศาสตรบัณฑิต        

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2 17 ส.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 17 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 1 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 8 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63

ปี 3 29 มิ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63 29 มิ.ย. 63 - 13 ก.ค. 63 14 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 21 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63

ปี 4 7 มิ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 7 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 22 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 29 ก.ย. 63 - 12 ต.ค. 63

ปี 5 18 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 10 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 25 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 1 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63

ปี 6 18 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 18 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 9 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63

กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรไทย)   

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

ปี 3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   

ปี 1,2 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 8 ส.ค. 63 9 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63

ปี 3 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 8 ส.ค. 63 9 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63

ปี 4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 8 ส.ค. 63 9 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63

ปี 2,3 3 ส.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63 13 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63

ปี 4 29 มิ.ย. 63 - 6 ธ.ค. 63 8 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 23 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 63 - 13 ก.ค. 63

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

ปี  1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน ์  
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาต้น

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

ปี  2,3 3 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 13 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63

ปี 4 27 ก.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 6 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 21 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63 - 10 ส.ค. 63

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ชั้นปี 1,ปี 2, ปี 3 และ ปี 4 

แพทยศาสตรบัณฑิต 

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2 20 ก.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 29 มิ.ย. 63 - 13 ก.ค. 63 14 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 21 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63

ปี 3 13 ก.ค. 63 - 5 พ.ย. 63 22 มิ.ย. 63 - 6 ก.ค. 63 7 ก.ค. 63 -13 ก.ค. 63 14 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63

ปี 4 27 เม.ย. 63 - 21 มี.ค. 64 6 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 21 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 28 เม.ย. 63 - 11 พ.ค. 63

ปี 5 27 เม.ย. 63 - 21 มี.ค. 64 6 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 21 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 28 เม.ย. 63 - 11 พ.ค. 63

ปี 6 27 เม.ย. 63 - 26 มี.ค. 64 6 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 21 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 28 เม.ย. 63 - 11 พ.ค. 63

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

ปี 3 10 ส.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

ปี 4 7 ก.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 16 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 8 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ปี 1,2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

คณะเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตรบัณฑิต                 

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4,5 10 ส.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 10 ส.ค. 63 -  19 ส.ค. 63 20 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 -

ปี 6 7 พ.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 7 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 19 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 -



34 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563  

การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาต้น

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

ปี  1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2 24 ส.ค. 63 - 9 ม.ค. 64 3 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 18 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 25 ส.ค. 63 - 7 ก.ย. 63

ปี 3 15 มิ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63 25 พ.ค. 63 - 8 มิ.ย. 63 9 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 16 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63

ปี 4 7 พ.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 16 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63 7 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63

ปี 5 7 พ.ค. 63 - 17 พ.ย. 63 16 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63 7 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63

ปี 6 7 พ.ค. 63 - 10 พ.ย. 63 16 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63 7 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)     

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2 24 ส.ค. 63 - 9 ม.ค. 64 3 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 18 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 25 ส.ค. 63 - 7 ก.ย. 63

ปี 3 15 มิ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 31 ส.ค. 63 - 14 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 22 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63

ปี 4 7 พ.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63

ปี 5,6 7 พ.ค. 63 - 7 พ.ย. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ พฤษศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย และ

หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาชีวการแพทย์ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ทรัพยากรชีวภาพและ

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม คณิตศาสตร์อุตสาหการ และชีวนวัตกรรม 

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

คณะเทคนิคการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาต้น

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

ปี 3 29 มิ.ย 63 - 26 ต.ค. 63 29 มิ.ย 63 - 6 ก.ค. 63 7 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 14 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63

ปี 4 29 มิ.ย 63 - 26 ต.ค. 63 8 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 23 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 63 - 13 ก.ค. 63

คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2 10 ส.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

ปี 3 3 ส.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 13 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63 -3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 -17 ส.ค. 63

ปี 4 3 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 13 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63 -3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 -17 ส.ค. 63

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อุตสาหการ เคมี  เครื่องกล  โยธา  ชีวการแพทย์ และ

หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา เคมี อุตสาหการ และชีวการแพทย์ 

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาต้น

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

คณะกายภาพบ�าบัด

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2 10 ส.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

ปี 3 10 ส.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

ปี 4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ�าบัด 

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2 10 ส.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

ปี 3 10 ส.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

ปี 4 10 ส.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

คณะศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศศ.บ. สาขาวิชาการออกก�าลังกายและการกีฬาและการออกก�าลังกายและฟุตบอล

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  เกษตร  ธรณีศาสตร์ และ เทคโนโลยีการอาหาร

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  และ บัญชีบัณฑิต 

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาต้น
ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยภิบัติ

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2 ,3, 4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

วิทยาลัยราชสุดา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา                      

ปี 1,2,3,4                    10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

สถาบันพระบรมราชนก (นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นครสวรรค์)

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2 20 ก.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 20 ก.ค. - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

ปี 3 13 ก.ค. 63 - 5 พ.ย. 63 13 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63

สถาบันพระบรมราชนก (ราชบุรี)

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2 17 ส.ค. 63 - 8 ม.ค. 64 31 ส.ค. 63 - 14 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 -

ปี 3 29 มิ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63 13 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63 - 4 ส.ค. 63 -

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาต้น

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนาธรรม พยาบาลศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกร

ปราชญ์เปรื่อง

ปี 1 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63    

ปี 2,3,4 10 ส.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 20 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 4 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

หมายเหตุ  ทั้งนี้ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบก�าหนดการของคณะที่สังกัดด้วย



 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563 39

การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทยศาสตรบัณฑิต               

ปี 1 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 2 11 ม.ค. 64 - 4 มิ.ย. 64

  ปี 2 - 6 ลงทะเบียนเรียนทั้งปีโดยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น

ปี 3 16 พ.ย. 63 - 9 เม.ย. 64

ปี 4 6 ธ.ค. 63 - 16 เม.ย. 64

ปี 5 ไ1 พ.ย. 63 - 9 เม.ย. 64

ปี 6 1 พ.ย. 63 - 10 เม.ย. 64

กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรไทย) และนานาชาติ 

ปี 1 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 2 4 ม.ค. 64 - 28 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63ไ 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 3 4 ม.ค. 64 - 28 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 4 4 ม.ค. 64 - 11 มิ.ย. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

ปี 1 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 2,3 21 ธ.ค. 63 - 30 เม.ย. 64 30 พ.ย. 63 - 14 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 63 22 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64

ปี 4 7 ธ.ค. 63 - 9 พ.ค. 64 16 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 1 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 8 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

ปี 1 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 2,3 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 4 4 ม.ค. 64 - 21 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน ์  
ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย
ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ชั้นปี 1,ปี 2, ปี 3 และ ปี 4 

แพทยศาสตรบัณฑิต             

ปี 1 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 2 8 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 18 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 8 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63

ปี 3 24 พ.ย. 63 - 31 มี.ค. 64 3 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 17 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 24 พ.ย. 63 - 7 ธ.ค. 63

ปี 4 27 เม.ย. 63 - 21 มี.ค. 63

  ปี 4 - 6 ลงทะเบียนเรียนทั้งปีโดยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้นปี 5 27 เม.ย. 63 - 21 มี.ค. 63

ปี 6 27 เม.ย. 63 - 26 มี.ค. 63

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี         

ปี 1,2 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 3 28 ธ.ค. 63  - 30 เม.ย. 64 7 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 22 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 11 ม.ค. 64

ปี 4 26 ต.ค. 63 - 19 มี.ค. 64 5 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 20 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 27 ต.ค. 63 - 9 พ.ย. 63

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ปี 1,2,3,4 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ปี 1,2,3,4 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

คณะเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตรบัณฑิต                 

ปี 1 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 2,3,4,5 28 ธ.ค. 63 - 8 พ.ค. 64 28 ธ.ค. 63 - 6 ม.ค. 64 7 ม.ค. 64 - 13 ม.ค. 64  - 

ปี 6 26 ต.ค. 63 - 20 มี.ค. 64 26 ต.ค. 63 - 4 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63  - 
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท
ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 

บาท

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต      

ปี 1 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 2 18 ม.ค. 64 - 10 มิ.ย. 64 28 ธ.ค. 63 - 11 ม.ค. 64 12 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 - 1 ก.พ. 64

ปี 3 16 พ.ย. 63 - 10 เม.ย. 64 26 ต.ค. 63 - 9 พ.ย. 63 10 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 17 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63

ปี 4 26 ต.ค. 63 - 29 เม.ย. 64 5 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 20 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 27 ต.ค 63 - 9 พ.ย. 63

ปี 5 17 พ.ย. 63 - 1 พ.ค. 64 27 ต.ค. 63 - 10 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63

ปี 6 10 พ.ย. 63 - 10 เม.ย. 64 20 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63 4 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)     

ปี 1 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 2 18 ม.ค. 64 - 26 มิ.ย. 64 28 ธ.ค. - 11 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 - 1 ก.พ. 64

ปี 3 16 พ.ย. 63 - 10 เม.ย. 64 25 ม.ค. 64 - 8 ก.พ. 64 9 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64 16 ก.พ. 64 - 22 ก.พ. 64

ปี 4 19 ต.ค. 63 - 24 เม.ย 64 28 ม.ค. 64 - 11 ม.ค. 64 12 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 - 1 ก.พ. 64

ปี 5 9 พ.ย. 63 - 24 เม.ย. 64 25 ม.ค. 64 - 8 ก.พ. 64 9 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64 16 ก.พ. 64 - 22 ก.พ. 64

ปี 6 9 พ.ย. 63 - 24 เม.ย. 64 25 ม.ค. 64 - 8 ก.พ. 64 9 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64 16 ก.พ. 64 - 22 ก.พ. 64

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ พฤษศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย และ

หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาชีวการแพทย์ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยา

สภาวะแวดล้อม คณิตศาสตร์อุตสาหการ และชีวนวัตกรรม 

ปี 1,2,3,4 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

คณะเทคนิคการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

ปี 1 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

ปี 1,2,3,4 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ปี 1,2 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 3 2 พ.ย. 63 - 1 มี.ค. 64 12 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 27 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 3 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63

ปี 4 2 พ.ย. 63 - 1 มี.ค. 64 12 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 27 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 3 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63

คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต      

ปี 1,2 4 ม.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 3 21 ธ.ค. 63 - 23 พ.ค. 64 30 พ.ย. 63 - 14 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 22 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64

ปี 4 16 พ.ย. 63 - 17 ม.ค. 64 26 ต.ค. 63 - 9 พ.ย. 63 10 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 17 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อุตสาหการ เคมี  เครื่องกล  โยธา  ชีวการแพทย์ และ

หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา เคมี อุตสาหการ และชีวการแพทย์ 

ปี  1,2,3,4 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 1,2,3,4 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

คณะสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปี1,2,3,4,5,6 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

คณะกายภาพบ�าบัด

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด 

ปี 1 4 ม.ค. 64 - 21 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

ปี 2 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 3 4 ม.ค. 64 - 30 เม.ย 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 4 4 ม.ค. 64 - 7 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ�าบัด 

ปี 1 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 2 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 3 4 ม.ค. 64 - 9 เม.ย. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 4 4 ม.ค. 64- 30 เม.ย. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

คณะศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

ปี 1,2,3,4 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ,ศศ.บ. สาขาวิชาการออกก�าลังกายและการกีฬาและการออกก�าลังกายและฟุตบอล

ปี 1,2,3,4 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  เกษตร  ธรณีศาสตร์ และ เทคโนโลยีการอาหาร

ปี 1,2,3,4 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  และ บัญชีบัณฑิต 

ปี 1,2,3,4 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยภิบัติ

ปี 1,2,3 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

ปี 1,2,3,4 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

ปี 1,2,3,4                    4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

สถาบันพระบรมราชนก (นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นครสวรรค์)

ปี 1 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 2 4 ม.ค. 64 - 7 พ.ค. 64 4 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 - 25 ม.ค. 64 26 ม.ค. 64 - 1 ก.พ. 64

ปี 3 - 6 เรียนที่ต้นสังกัด

สถาบันพระบรมราชนก (ราชบุรี)

ปี 1 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

ปี 2 11 ม.ค. 64 - 4 พ.ค. 64
  ปี 2 - 3 ลงทะเบียนเรียนทั้งปีโดยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น

ปี 3 16 พ.ย. 63 - 9 เม.ย. 64

ปี 4 - 6 เรียนที่ต้นสังกัด

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปี 1,2,3,4 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม  พยาบาลศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรปราชญ์เปรื่อง

ปี 1,2,3,4 4 ม.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 14 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 5 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

หมายเหตุ  ทั้งนี้ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบก�าหนดการของคณะที่สังกัดด้วย
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน ์  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต      

ปี  1 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 31 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64 -

คณะวิทยาศาสตร์  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ พฤษศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย และ หลักสูตร

นานาชาติ ได้แก่ วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาชีวการแพทย์ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 

คณิตศาสตร์อุตสาหการ และชีวนวัตกรรม

ปี 1,2,3,4 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 31 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64 -

คณะเทคนิคการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค

ปี 1,2 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 31 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64 -

ปี 3 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 31 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64 -

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ปี 1,2 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 31 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64  -  

ปี 3 19 เม.ย. 64 - 18 มิ.ย. 64 5 เม.ย. 64 - 19 เม.ย. 64 20 เม.ย. 64 - 26 เม.ย. 64 27 เม.ย. 64 - 3 พ.ค. 64

คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ปี 2 31 พ.ค. 64 - 27 ก.ค. 64 31 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64 -

ปี 3 24 พ.ค. 64 - 25 ก.ค. 64 24 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64 - 7 มิ.ย. 64 -
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อุตสาหการ เคมี  เครื่องกล  โยธา  ชีวการแพทย์ และ หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา เคมี อุตสาหการ และชีวการแพทย์

ปี 1 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 31 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64  -  

ปี 2,3,4 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 17 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 1 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 31 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64  -  

ปี 2,3,4 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 17 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64

คณะกายภาพบ�าบัด

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด และกิจกรรมบ�าบัด 

ปี 1 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 17 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64

คณะกายภาพบ�าบัด

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด 

ปี 3 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 17 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ�าบัด 

ปี 3 17 พ.ค. 64 - 16 ก.ค. 64 3 พ.ค. 64 - 17 พ.ค. 64 18 พ.ค. 64 - 24 พ.ค. 64 25 พ.ค. 64 - 31พ.ค. 64

คณะศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

ปี 1 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 31 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64  -  

ปี 2,3,4 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 17 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  เกษตร  ธรณีศาสตร์  เทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ การจัดการภัยภิบัติ 

และบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ปี 1 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 31 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64 -

ปี 2,3,4 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 31 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64 -
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คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

ปี 3 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 17 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64

วิทยาลัยราชสุดา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา                     

ปี 2                   31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 17 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ปี 1 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 31 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64  -  

ปี 2,3,4 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 17 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม  พยาบาลศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา

เกษตรปราชญ์เปรื่อง

ปี 1 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 31 พ.ค. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64  -  

ปี 2,3,4 31 พ.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 17 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64 - 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64

หมายเหตุ  ทั้งนี้ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบก�าหนดการของคณะที่สังกัดด้วย
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1. ก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งให้เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา

เพื่อปรึกษาการลงทะเบียน ในรายวิชาต่างๆ ของภาคการศึกษาถัดไป 

ยกเว้นภาคการศึกษาแรกเข้าศึกษาให้ลงทะเบียนตามแผนการศึกษาที่

คณะก�าหนด

2. Login เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนที่ https://smartedu.ma-

hidol.ac.th/Authen/login.aspx

3. ก่อนการคลิกช�าระเงินในระบบลงทะเบียนเรียน ต้องมีเงินฝาก

ในบัญชีมากกว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช�าระอย่างน้อย 100 บาท

4. การช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถช�าระได้ 2 วิธี

คือ ช�าระผ่านระบบ e - Payment เเละ ช�าระผ่านระบบ QR Code 

ทั้งนี้นักศึกษาไม่ควรช�าระเงินออนไลน์ระหว่างเวลา 23.00-01.00 น. 

เนื่องจากเป็นเวลาที่ธนาคารประมวลผลข้อมูล ท�าให้การช�าระเงิน

ไม่สมบูรณ์

5. นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนทุกคร้ังท่ีลงทะเบียน

เรียนและช�าระเงินในระบบ เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียนและช�าระ

เงินออนไลน์แล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนเรียน 3 ชุด 

เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามทุกชุด และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา 1 

ชุด น�าส่งฝ่ายการศึกษาหรือฝ่ายวิชาการที่นักศึกษาสังกัด 1 ชุด และ

นักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด 

นักศึกษาที่มีปัญหาการเงินไม่สามารถช�าระค่าธรรมเนียมการ

ศกึษาได้ตามก�าหนด หรอืผู้มเีหตจุ�าเป็นไม่สามารถลงทะเบียนเรยีนได้

ตามก�าหนด ให้ยื่นค�าร้องขอผ่อนผันก่อนถึงก�าหนดการลงทะเบยีน

เรยีนไม่น้อยกว่า 3 วนั ทีง่านทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการ

ศกึษา ชัน้ 4 ศนูย์การเรยีนรูม้หดิล มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา หรอื 

ทีง่านการศกึษาของคณะทีส่งักัด หากไม่มกีารด�าเนนิการใดๆ จะถอืว่า

ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยจะให้พ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษา

การเตรียมตัวก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบ
ออนไลน์

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา

Log in เข้าระบบ https://smartedu.

mahidol.ac.th/Authen/login.aspx

เตรียมเงินในบัญชี

สเเกน QR Code

ตรวจความถูกต้อง

ไม่สามารถช�าระเงินได้ตามก�าหนด เขียน

ค�าร้องขอผ่อนผัน
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นักศึกษาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนออนไลน์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

เกินก�าหนดแต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ปรับ 500 บาท เกินก�าหนด 1 -2 สัปดาห์ ปรับเพิ่มอีกวันละ 100 บาท

นักศึกษารหัส 63XXXXX เป็นต้นไป หลักสูตรปกติ (ไทย) ปรับครั้งละ 1,000 บาท

เกินก�าหนด 2 สัปดาห์ ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน และพ้นสภาพนักศึกษา

การลงทะเบียนออนไลน์

รายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ มีดังนี้

รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน และยัง
สอบไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน 

รายวิชาที่มีการลงทะเบียนซ�า้ครบ 3 
ครั้ง (หากลงทะเบียนครบ 3 ครั้งแล้ว

ยังไม่ผ่านจะพ้นสภาพนักศึกษา)

รายวิชาที่มีผลคะแนนเป็น I

Prerequisite Repeat Incomplete

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง 

นักศึกษาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนออนไลน์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด เกินก�าหนดแต่ไม่เกิน 

1 สัปดาห์ ปรับ 500 บาท เกิน 1-2 สัปดาห์ ปรับเพิ่มอีกวันละ 100 บาท (ยกเว้นนักศึกษา

ใหม่ หลักสูตรปกติ (ไทย) รหัสประจ�าตัวนักศึกษา 63xxxxx เป็นต้นไป หากล่าช้าจะถูก

ปรับครั้งละ 1,000 บาท หากเกินก�าหนด 2 สัปดาห์ ไม่มสีทิธ์ิลงทะเบยีน และพ้นสภาพนักศึกษา

ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา ตามเมนูที่ปรากฏ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียน และผลการศึกษาประจ�าภาคได้

โดยตรงจากระบบ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดให้ท�าเรื่องขอแก้ไขภายในภาคการศึกษานั้นหรือ

ภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ หากไม่ด�าเนินการแก้ไขมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการด�าเนินการตาม

ความเหมาะสม

ศึกษาประกาศการลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ�าปี01

02

03

04

05

ค�าเตือน
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ระบบ E - Student
ข้ันตอนการเข้าระบบ e-Student

ส�าหรับนักศึกษาใหม่ท่ียังไม่มีรหัส Internet Account

1 เมื่อเข้า Website: https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx จะแสดงหน้าจอ ให้นักศึกษา 
Log in

ระบุ Username โดยมีตัวอักษร u น�าหน้าพร้อมรหัสนักศึกษา 7 หลัก ของผู้เข้าใช้ เช่น u60XXXXX

ระบุ Password ซึ่งเป็นรหัสผ่านเดียวกับ Internet Account ที่ได้จากมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกปุ่ม Login ที่หน้าจอ หรือ กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่ระบบ e-Student

2

3

4

1

2

3

เข้าไป Activate Account ที่ https://myinternet.mahidol.ac.th/ เลือกเมนูส�าหรับนักศึกษาและลง
ทะเบียนตามขั้นตอน ดังนี้

1.1 ระบุ Username โดยมีตัวอักษร u น�าหน้าพร้อมรหัสนักศึกษา 7 หลัก ของผู้เข้าใช้ เช่น 
u60XXXXX

1.2 ระบุ ID Card หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก (นักศึกษาระบุไว้ในระบบ e-profile)

1.3 ระบุ Birth Date วัน เดือน ปี เกิด (นักศึกษาระบุไว้ในระบบ e-profile)

1.4 คลิกปุ่ม log in ที่หน้าจอ หรือ กดปุ่ม Enter

คู่มือการ Activate Account ที่ http://muit.mahidol.ac.th/pdf/Myinternet/activate_E-mail_
MU-student.pdf (นักศึกษาระบุไว้ในระบบ e-profile)

หาก Activate แล้วยังไม่สามารถเข้าระบบได้ ระบุปัญหาและแจ้งเมลมาที่ account@mahidol.ac.th
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1. เข้าไป Activate Account ที่ https://myinternet.mahidol.ac.th/

2. คู่มือการไป Activate Account  

  ที่ http://muit.mahidol.ac.th/pdf/Myinternet/activate_Account_MU-staff.pdf

3. หาก Activate แล้วยังไม่สามารถเข้าระบบได้ ระบุปัญหาและแจ้งเมลมาที่ account@mahidol.ac.th

* นักศึกษาใหม่ต้องท�าการกรอกข้อมูลภายในระบบ e-profile ก่อนจึงสามารถเข้าใช้งานระบบได้

กรณีเข้าระบบ login ไม่ได้ ให้ท�าตามข้ันตอน ดังนี้

** กรณีเข้าระบบ log in ไม่ได้ ให้แจ้งเมล์ที่ account@mahidol.ac.th
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปกติ (ไทย) และ หลักสูตรนานาชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๓

----------------------------------

 เพื่อให้การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรนานาชาติ ดังต่อไปนี้ คือ หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ พหุวิทยาการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร

พหุวิทยาการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรพหุ

วิทยาการ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (หลักสูตร

นานาชาติ) เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและถูกต้อง 

 อาศยัอ�านาจตามมาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญติัมหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ อธกิารบดีจงึมปีระกาศเพือ่ให้คณะ 

วิทยาลยั และนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิลปฏิบัตติาม ดงันี้

ข้อ ๑ การเตรียมความพร้อมส�าหรับนักศึกษาใหม่ (รหสัประจ�าตวันกัศกึษา ๖๓xxxxx เป็นต้นไป)

 ให้คณะ วิทยาลัยหรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาในสังกัดแนะน�านักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการเข้าศึกษา การ

จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาเพื่อแนะน�าการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษา โดยเฉพาะในภาคการศึกษาแรก

ของการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ข้อบังคับ ประกาศของคณะและ

มหาวิทยาลัย การจองหอพัก และการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ข้อ ๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

๒.๑ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในระบบ TCAS หรือ ระบบรับตรงของส่วนงานตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยมหิดล

 ๒.๒ เป็นนักศึกษาสังกัดสถาบันต่างประเทศซึ่งมีความตกลงร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือกับ

มหาวิทยาลัยในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีสถานภาพประเภทนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนตาม

ก�าหนดระยะเวลาการแลกเปลี่ยนที่ระบุในข้อตกลง หรือที่หลักสูตรก�าหนด

๒.๓ ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับการอนุมัติให้เข้ากลับมาศึกษาใหม่ โดยระยะเวลาที่พ้นสภาพ

นักศึกษาไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี้จะต้องช�าระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ค้างไว้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตั้งแต่เวลาที่

พ้นสภาพนักศึกษา จนถึงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่ และค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศกึษาทีก่ลบัเข้า

ศกึษาใหม่ 

๒.๔ ผู้ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ต้องผ่านการทดสอบหรือผ่าน

เกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการประจ�าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและการกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาออนไลน์ ส�าหรับนักศึกษาใหม่ (รหัสประจ�าตัว

นักศึกษา ๖๓xxxxx เป็นต้นไป) 

  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาส�าหรับนักศึกษาใหม่ (รหัสประจ�าตัวนักศึกษา ๖๓xxxxx เป็นต้นไป) 

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://smartedu.mahidol.

ac.th เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ศึกษาข้อก�าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ e-Student Web Application อย่าง

ครบถ้วนเมื่อศึกษาข้อก�าหนดและเงื่อนไขแล้วให้ท�าเครื่องหมาย √ ที่ช่อง “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและยอมรับข้อตกลงการใช้

บริการตามเงื่อนไขที่ระบุ” และที่ช่อง “ยอมรับข้อตกลงการส่งผ่านข้อมูล (Block chain)” เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากมิได้

ท�าขั้นตอนดังกล่าวจะท�าให้ไม่มีสิทธิ์เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 การกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาออนไลน์ 

 มหาวิทยาลัยมหิดลก�าหนดให้นักศึกษากรอกระเบียนประวัตินักศึกษาออนไลน์ตามวันที่ก�าหนดในประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก�าหนดการรายงานตัวและช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ (รหัสประจ�าตัวนักศึกษา 

๖๓xxxxx เป็นต้นไป) ของแต่ละรอบการรับเข้าศึกษาโดยเข้าเว็บไซต์ที ่https://smartedu.mahidol.ac.th เลอืกเมนสูารสนเทศ

นกัศกึษา กรอกระเบยีนประวตันิกัศกึษา (e-Profile) พิมพ์ข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน มหาวิทยาลัยมหิดลจะน�าข้อมูลที่ได้ไป

จัดท�าทะเบียนรายชื่อและรหัสประจ�าตัวนักศึกษา ผู้ที่ไม่ได้กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาออนไลน์จะท�าให้ไม่มีสิทธิ์เป็น

นกัศกึษามหาวิทยาลัยมหิดล 

http://smartedu.mahidol.ac.th
http://smartedu.mahidol.ac.th
https://smartedu.mahidol.ac.th
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ข้อ ๔  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบออนไลน์

 ๔.๑ การลงทะเบียนเรียนปกติ

  นกัศกึษาใหม่ (รหัสประจ�าตวันกัศกึษา ๖๓xxxxx เป็นต้นไป) 

  เมื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและกรอกระเบียนประวัตินักศึกษา ตามขั้นตอนข้อ ๓ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย

มหิดลจะด�าเนนิการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาให้นกัศกึษาตามแผนการศกึษาของแต่ละหลักสูตรในภาคการศกึษาแรกของชัน้ปีท่ี 

๑ ส�าหรับรายวิชาภาษาอังกฤษที่ระดับ (Level) ไม่ตรงกับกลุ่มเรียน มหาวิทยาลัยมหิดลจะปรับระดับให้ภายหลังเปิดภาค

การศึกษา เน่ืองจากขณะที่ลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลยังไม่ทราบผลคะแนนสอบรายวิชาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตามประกาศกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมหิดล ส�าหรับการลงทะเบียนเรียน

เพิ่มรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเลือกเสรี ก�าหนดให้ลงทะเบียนเรียนในวันอังคารที่ ๑๔ – วันจันทร์ที่ ๒๐ 

กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบออนไลน์ ให้เข้าเว็บไซต์ https://smartedu.mahidol.ac.th เลอืกเมนลูงทะเบยีนนกัศึกษา  

เพิม่รายวชิา โดยนักศึกษาเลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่อยู่ในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเว้นนักศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ) โดยสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเลือกเสรีได้ตามความสนใจจากรายการที่

ปรากฏ ซึ่งบางวิชาจ�ากัดจ�านวนผู้เรียน หากมีผู้เลือกเต็มชั้นเรียนแล้วจะไม่สามารถเลือกได้ ให้เปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่น

แทน เมื่อลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วให้ช�าระเงินด้วยระบบ QR Code ผ่าน Application ของทุกธนาคาร ดูรายละเอียด

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเลือกเสรี ได้ที่เว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/newstudent เมนูข่าว

ประกาศ รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือ เมนูลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี 

  นักศึกษาปัจจุบัน (รหัสประจ�าตัวนักศึกษา ๖๒xxxxx ลงมา)

  ให้นักศึกษาทุกชั้นปีทุกหลักสูตรปฏิบัติดังนี้ 

    ๑. ก่อนลงทะเบียนเรียนทุกครั้งให้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาที่ผ่านมา

และปรึกษาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของภาคการศึกษาถัดไปโดยเฉพาะวิชาเลือกทั้งในหมวดวิชาชีพ และวิชา

เลือกเสรี

  ๒. นักศึกษาช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะตอบรับการลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบ

ลงทะเบียนเรียนไว้ ๓ ชุด โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามทุกชุด และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ชุด น�าส่งที่ฝ่ายการศึกษาหรือ

ฝ่ายวิชาการที่นักศึกษาสังกัด ๑ ชุด และนักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด หากลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้อง หรือบัญชีมีเงิน

ฝากไม่ครบ ระบบจะไม่ตอบรับการลงทะเบียนและถือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนักศึกษาจะต้องเริ่มด�าเนินการใหม่ให้ถูก

ต้องและท�าภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยมหิดลก�าหนดของแต่ละหลักสูตร 

 ๔.๒  การลงทะเบยีนล่าช้า

  การลงทะเบยีนเรยีนล่าช้าจะถกูปรับลงทะเบียนเรียน หรือ ช�าระเงินล่าช้า ส�าหรับนักศึกษาปัจจุบนั (รหัสประจ�าตัว

นักศกึษา ๖๒xxxxx ลงมา) หากล่าช้าโดยอยูใ่นช่วง ๑ สปัดาห์ก่อนเปิดภาคจะถกูปรบั ๕๐๐ บาท หากล่าช้าหลังการเปิดภาคไป

แล้วจะเสียค่าปรับเพิ่มเป็นรายวัน วนัละ ๑๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๑,๙๐๐ บาท และส�าหรับนักศึกษาใหม่ (รหัสประจ�าตัว

นักศึกษา ๖๓xxxxx เป็นต้นไป) หากล่าช้าจะถูกปรับครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งการลงทะเบียนเรียนจะล่าช้าได้ไม่เกิน ๒ 
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สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกิน ๑ สัปดาห์ของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากเกินจากระยะนี้จะไม่มีสิทธิล์ง

ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

  เมื่อพ้นก�าหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว หากไม่มีการขอผ่อนผันหรือหลักฐานการติดต่อกับ

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ วิทยาลัย หรือ ไม่ได้ยื่นค�าร้องเพื่อลาพักการศึกษาก่อนพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย

มหิดลจะให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระบบจะตัดรายชื่อออกจากทะเบียนและไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้อีกต่อไป แม้

นักศึกษาจะได้เข้าเรียนและได้รับอนุญาตจากคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดให้เข้าสอบและส่งผลการสอบให้ตามปกติ ระบบ

จะไม่บันทึกผลการสอบนั้นให้เนื่องจากระบบได้ตัดรายชื่อและพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว

  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาผิดพลาด ให้แก้ไขให้ถูกต้องโดยท�าเรื่องลด หรือ เพิ่มรายวิชา ตามรายละเอียดใน

ข้อ ๔.๓ ซึ่งต้องท�าภายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยส�าหรับนักศึกษาปัจจุบัน (รหัสประจ�าตัวนักศึกษา ๖๒xxxxx ลงมา) จะ

ไม่คิดค่าธรรมเนียมการลดรายวิชา ส่วนการเพิ่มรายวิชาให้ช�าระเฉพาะค่าหน่วยกิต และส�าหรับนักศึกษาใหม่ (รหัสประจ�า

ตัวนักศึกษา ๖๓xxxxx เป็นต้นไป) จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการเพิ่ม-ลดรายวิชา ส่วนการขอแก้ไขข้อมูลอื่น ๆ จะต้องยื่น

ค�าร้อง และช�าระค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูลในรายการที่ระบุในประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด โดยลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด 

   ๔.๓ การลงทะเบียน เพิ่ม ลด และถอนรายวิชา

    การเพ่ิม ลด และถอนรายวิชาจะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ�ารายวิชา อาจารย์ที่

ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ทั้งนี้ให้ยื่นค�าร้องต่องานการศึกษาหรืองานวิชาการของคณะ 

วิทยาลัยที่สังกัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

   การเพิ่มรายวิชา (Add) ท�าได้ภายในไม่เกิน ๒ สัปดาห์แรกหลังเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกิน ๑ สัปดาห์

ของภาคการศึกษาฤดูร้อน ส�าหรับรายวิชาท่ีมิได้เปิดสอนพร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาให้ขอเพิ่มภายในสัปดาห์แรก

นับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น หากพ้นก�าหนดนี้แล้วจะไม่อนุญาตให้เพิ่มรายวิชา

   การลดรายวิชา (Drop) เป็นการยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วที่กระท�าภายใน ๒ สัปดาห์แรกของการ

เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๑ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ส�าหรับรายวิชาที่มิได้เปิดสอนพร้อมกับการ

เปิดภาคการศึกษา ให้ขอลดภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น รายวิชาที่ลดจะไม่ปรากฏในรายงาน

ผลการศึกษา (Transcript) และไม่นับครั้งว่าได้เคยลงทะเบียนในรายวิชานั้น 

    การถอนรายวิชา (Withdraw) เป็นการยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วที่ด�าเนินการหลัง สัปดาห์ที่ ๒ 

นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง ๑ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือหลังสัปดาห์แรก นับจากวันเริ่ม

การศึกษารายวิชาที่เปิดสอนไม่พร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล จนถึงหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบสิ้น

สุดรายวิชานั้น ซึ่งผลการศึกษาในรายวิชานั้นจะถูกบันทึกสัญลักษณ์เป็น W และนับครั้งของการลงทะเบียนเรียน การถอน

รายวิชาภายหลังก�าหนดเวลานี้จะกระท�ามิได้

    การเพิ่ม ลด และถอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา จะต้องมีจ�านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ยังคงเรียนในภาค

การศึกษานั้นรวมแล้วไม่ต�่ากว่า ๙ หน่วยกิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตส�าหรับภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๙ หน่วยกิตใน
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ภาคฤดูร้อน ทั้งนี้จ�านวนหน่วยกิตอาจยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะจบหลักสูตรซึ่งจะต้องขออนุมัติจากอธิการบดีหรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ.๒๕๕๒ และการด�าเนินการในการลงทะเบียนเพ่ิม ลด และถอนรายวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ประจ�ารายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา

   ทั้งนี้ ส�าหรับนักศึกษาปัจจุบัน (รหัสประจ�าตัวนักศึกษา ๖๒xxxxx ลงมา)  การลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาจะ

ต้องช�าระค่าหน่วยกิตให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลก�าหนด และการลงทะเบียนเรียนลดรายวิชา หรือถอนรายวิชา 

จะคืนเงินเฉพาะกรณีที่รายวิชานั้น ๆ  ไม่เปิดสอน หรือ มหาวิทยาลัยมหิดลมีเหตุขัดข้องต่าง ๆ  โดยจะไม่คืนเงินกรณีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนลดรายวิชา หรือ ถอนรายวิชาด้วยความประสงค์ของตนเอง ส�าหรับนักศึกษาใหม่ (รหัสประจ�าตัวนักศึกษา 

๖๓xxxxx เป็นต้นไป) กรณีการลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา ลดรายวิชา และถอนรายวิชา ในช่วงระยะเวลาตามที่

มหาวิทยาลัยมหิดลก�าหนด จะไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มและไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 ๔.๔ นักศึกษาลาพักการศึกษา

  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาให้ยื่นค�าร้องต่อคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย และต้องระบุระยะเวลา

ที่ขอลาพัก (ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา) เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้วให้ช�าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาของ

ภาคการศึกษาที่ลาพักตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลก�าหนด ภายในเวลาไม่เกิน ๔ สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา

ข้อ ๕ การช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ๒ วิธีคือ

  ๑. ช�าระผ่านระบบ e-Payment (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของนักศึกษา) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ประสานงานกับ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ในการจัดท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาและเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ�ากัด (มหาชน) ให้กับนักศึกษาทุกคน ก่อนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคนักศึกษาจะต้องมีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารเกิน

กว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคอย่างน้อย ๑๐๐ บาท

 ๒. ช�าระผ่านระบบ QR Code มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาระบบการช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ QR 

Code ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยนักศึกษาสามารถช�าระเงินด้วย QR Code  ผ่าน Application ของทุก

ธนาคารได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

 นักศึกษาใหม่ (รหัสประจ�าตัวนักศึกษา ๖๓xxxxx เป็นต้นไป) เฉพาะการช�าระเงินภาคแรกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัย

มหิดลจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้นักศึกษาตามแผนการศกึษาของแต่ละหลกัสตูร เมือ่ถงึเวลาทีม่หาวทิยาลัยมหิดลก�าหนด

ให้ช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาเข้าระบบที่เว็บไซต์ https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู ตรวจ

สอบผลการลงทะเบียนเรยีนฯ ใบช�าระเงิน ระบบจะแสดงรายการใบแจ้งหน้ี กดเลือกปุม่ Payment เพ่ือแสดง QR Code สแกน 

QR Code จากหน้าจอผ่าน Application ของทุกธนาคารเพื่อช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวทิยาลยัมหิดล

ก�าหนด ในภาคการศกึษาถดัไปสามารถช�าระค่าธรรมเนยีมได้ท้ัง ๒ วธิ ีคอื ระบบ e-Payment หรือ ระบบ QR Code

 นักศึกษาปัจจุบัน (รหัสประจ�าตัวนักศึกษา ๖๒xxxxx ลงมา) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน

ระบบออนไลน ์ เรียบร ้อยแล ้ว สามารถช�าระเงินค ่าธรรมเนียมการศึกษาได ้  ๒ วิธี  คือ ช�าระผ ่านระบบ  

https://smartedu.mahidol.ac.th
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e-Payment หรือ ระบบ QR Code 

 นักศึกษาที่ได้รับทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ

 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต ่าง ๆ ที่มีการสั่ งจ ่ายเงินทุนให ้ เป ็นค ่าธรรมเนียมการศึกษา

ผ ่าน คณะ วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย เช ่น กองทุนกู ้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาในโครงการ 

ต ่าง ๆ ของหน ่วยงานรัฐ หรือบริษัทเอกชน ฯลฯ ในภาคการศึกษาแรกของชั้นปีที่ ๑ ให้ช�าระเงินค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาตามข้อ ๕ ส�าหรับภาคการศึกษาอื่น ๆ มหาวิทยาลัยมหิดลจะด�าเนินการเก็บจากหน่วยงานที่ให้ทุนต่อไป

 นักศึกษาที่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนและการช�าระเงิน

 กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยนักศึกษามีปัญหาการเงินและไม่สามารถช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามเวลาที่

มหาวิทยาลัยมหิดลก�าหนด หรือ ผู้มีเหตุจ�าเป็นไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามก�าหนด ให้ยื่นค�าร้องขอผ่อนผันก่อนถึง

ก�าหนดการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพื่อขออนุมัติจากอธิการบดี โดยส่งไปที่ งานทะเบียนและประมวลผล กองบรหิาร

การศึกษา ชัน้ ๔ ศูนย์การเรยีนรู้มหิดล มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๒ – ๗ หรือ ที่งานการศึกษาของ

คณะที่สังกัด ทั้งนี้จะต้องระบุเหตุผลอันสมควรพร้อมเอกสารหลักฐานยืนยัน ผู้ขอผ่อนผันการช�าระเงินให้ระบุเวลาการช�าระ

เงินภายในระยะเวลาของภาคการศึกษานั้น ในการนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อได้รับการผ่อนผันจะให้ลงทะเบียน

เป็นนักศึกษาประเภทค้างช�าระ การไม่ขอผ่อนผันล่วงหน้าและมีผลให้ลงทะเบียนล่าช้า นักศึกษาจะต้องช�าระค่าธรรมเนียม

พร้อมค่าปรบัทีล่่าช้า หากพ้นก�าหนดการผ่อนผนัและไม่ด�าเนนิการใด ๆ  จะถอืว่าไม่ประสงค์จะศกึษาต่อไป ในการนีม้หาวทิยาลัย

มหดิลจะให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา

ข้อ ๖ การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน

 เมื่อลงทะเบียนเรียนออนไลน์และช�าระเงินเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกในฐานข้อมูล ซึ่งสามารถตรวจ

สอบความถูกต้องได้ทันที หากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องให้ด�าเนินการเพิ่มหรือลดรายวิชา ตามข้อ ๔.๓ และมหาวิทยาลัย

มหิดลจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าหน่วยกิตให้หากนักศึกษาลงทะเบียนไม่ถูกต้องเอง หากไม่มีการติดต่อใด 

ๆ หลังเปิดภาคปกติไปแล้ว ๒ สัปดาห์ หรือภาคฤดูร้อน ๑ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะถือว่านักศึกษารับทราบ

ว่าการลงทะเบียนนั้นว่าถูกต้อง และจะไม่รับแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนหลังจากนั้น

ข้อ ๗ การลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตัว สอบซ่อม 

 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก�าหนด ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะที่รับผิดชอบรายวิชาให้

สอบแก้ตัว สอบซ่อม หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้ ให้ยื่นค�าร้องขอสอบแก้ตัว สอบซ่อม หรือ ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ที่งานการ

ศึกษาหรืองานทะเบียนของคณะ วิทยาลัยท่ีเปิดสอนรายวิชานั้น ๆ โดยต้องช�าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย

มหิดลก�าหนด

ข้อ ๘ การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น

 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีประสงค์ย้ายประเภทวิชาหรือส่วนงานในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนย้ายมาจากสถาบัน

อุดมศึกษาอื่นหรือนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนย้ายหน่วยกิต ให้
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ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น และมีผลการศึกษาที่มี

สัญลักษณ์เป็น T การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตนี้ให้ใช้เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนย้าย หรือนักศึกษาที่ได้

รับอนุมัติให้เรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิด

ชอบหลักสูตร หรือผู้ที่คณะกรรมการประจ�าส่วนงานมอบหมายหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑ เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนย้ายหน่วยกิต ดังนี้

  (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่โอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งในหรือต่างประเทศที่มีมาตรฐานไม่ต�่า

กว่ามหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย

  (๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหา และให้ประสบการณ์การเรียนรู้ครอบคลุมหรือเทียบเคียงกันได้ ไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย

  (๓) เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ�าส่วนงาน

  (๔) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต�่ากว่า C หรือเทียบเท่า

  (๕) การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต ให้ท�าได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 ๘.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตให้ท�าหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน พร้อมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง

กับรายวิชาท่ีขอโอน ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ�าภาควิชาท่ี

เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการประจ�าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาน�าเสนอพร้อมเหตุผลต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติ

 ๘.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนย้ายหน่วยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวิชาที่เทียบโอนให้ โดย

ใช้สัญลักษณ์เป็น T และจะไม่น�ามาคิดแต้มเฉลี่ย

 ๘.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา และโอนย้ายหน่วยกิต ตามข้อ ๘.๑ (๑) – (๓) มีสิทธิ์ได้รับปริญญา

เกียรตินิยม ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ก�าหนดไว้

 ๘.๕ การโอนย้ายหน่วยกิตและผลการศึกษาที่นักศึกษาได้ศึกษาตามหลักสูตรหรือศึกษาเป็นบางรายวชิาจากสถาบนั 

อุดมศึกษาอ่ืน ภายใต้โครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 

(Exchange Student and Student Mobility) ในหลักสูตรหรือความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา ดังนี้

  (๑) หลักสูตรสองภาษาที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศโดยได้รับสองปริญญา 

ทั้งปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลและปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศ

  (๒) หลักสูตรสองปริญญาหรือมากกว่าที่จัดการเรียนการสอนกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศ โดยได้รับ

ปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกัน  

(Double/Dual Degree Program)

  (๓) หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศโดยได้รับปริญญาเดียว (Joint 

Degree Program)
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  (๔) หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล (Distance Education) ที่จัดการศึกษาโดยผู้สอนและผู้เรียนอยู่ห่างกัน

มีการวางแผน เตรียมการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีการบริการด้านการเรียนการสอน และมีระบบการประเมินที่มี

คุณภาพและเชื่อถือได้ 

  (๕) ความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศ

  การโอนย้ายหน่วยกิตในข้อ ๘.๕ (๑) – (๕) นักศึกษาสามารถโอนย้ายหน่วยกิตและผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ที่

มีแต้มประจ�าได้ และสามารถน�าไปรวมจ�านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค�านวณแต้มเฉลี่ย และให้บันทึกผลการศึกษาในใบ

แสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ�าภาค

วิชาที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการประจ�าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาน�าเสนอพร้อมเหตุผลต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติ

ข้อ ๙ การลงทะเบียนเรียนในกรณีอื่น ๆ

 ผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล อาจลงทะเบียนเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้

 ๙.๑ เป็นนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาในสังกัดสถาบันอื่น ที่อยู่ในโครงการที่มีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับคณะ 

วิทยาลัยที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือรายวิชานั้น ๆ โดยเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ไม่รวมโครงการ

อบรม หรือหลักสูตรพิเศษที่มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

   ๙.๒ เป็นนิสิตนักศึกษาสังกัดสถาบันอ่ืน ท่ีมีความตกลงร ่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเทียบ

โอนหน่วยกิตกับคณะ วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยความตกลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ที่มหาวิทยาลัยมหิดลแต่งตั้งหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย

 ๙.๓ บุคลากรทางวิชาชีพที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากองค์กร

วิชาชีพและมีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามที่ก�าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ

 ๙.๔ บุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับปริญญาตรี

ข้อ ๑๐ การติดต่อด้านทะเบียนและประมวลผล

   การติดต่อและสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษา หรือข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา ให้ติดต่อได้ที่

  ๑๐.๑ เว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th

  ๑๐.๒ เว็บไซต์ของกองบริหารการศึกษา www.op.mahidol.ac.th/oraa

  ๑๐.๓ งานการศึกษาหรืองานทะเบียนของคณะ วิทยาลัยท่ีนักศึกษาสังกัด ซ่ึงอยู ่ในคู ่มือแนะน�านักศึกษา

ใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๓ www.student.mahidol.ac.th/newstudent เมนูคู ่มือแนะน�านักศึกษาใหม่

 ๑๐.๔ (๑) MU SIAS ชั้น ๑ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๕๑ โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๕๘   

  (๒) กองบริหารการศึกษา ช้ัน ๔ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ต. ศาลายา อ.พุทธ

มณฑล จ.นครปฐม โทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๒ - ๗ โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๕๘ 

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


60 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563  

การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

 (๓) ศูนย์ประสานงานมหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี(ศาลายา) ๐ ๒๘๔๙ ๖๑๒๖, ๐๘๖ ๓๗๗๙ ๙๔๕

  (๔) ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ (ศาลายา) ๐ ๒๘๔๙ ๖๒๕๓ 

 (๕) ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (ศาลายา) ๐ ๒๘๔๙ ๖๑๒๕ 

ข้อ ๑๑ การติดต่อกับนักศึกษา

   มหาวิทยาลัยมหิดลจะแจ้งข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th หรือติดต่อนักศึกษาผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาเปิดเว็บไซต์และอิเล็กทรอนิกส์เมล์ที่มหาวิทยาลัยให้ไว้อย่างสม�่าเสมอ

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  

     

        

                 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

                     รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

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

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี 

ส�าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจ�าตัว ๖๓xxxxx เป็นต้นไป 

พ.ศ. ๒๕๖๒

----------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล ส�าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจ�าตัว ๖๓xxxxx เป็นต้นไป ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ประกอบกับ มติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ที ่ ๕๔๖ เมือ่วนัพธุที ่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

อธกิารบดจีงึก�าหนดอตัราการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจ่าย หลกัสตูรปกต ิ(ไทย) ระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัย

มหิดล ไว้ดังนี้

  ๑. ในประกาศนี้

  “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปกติ (ไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล ยกเว้น วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ๒. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

  ๓. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายส�าหรับภาคการศึกษาปกติ รายละเอียดดังนี้

ล�าดับ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
ภาคการศกึษาละ 

(บาท)

๑. คณะกายภาพบ�าบัด

๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด ๒๕,๐๐๐

๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ�าบัด ๒๕,๐๐๐

๒. คณะเทคนิคการแพทย์

๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์               ๒๕,๐๐๐

๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค                 ๒๕,๐๐๐
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ล�าดับ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
ภาคการศกึษาละ 

(บาท)

๓. คณะทันตแพทยศาสตร์

๓.๑ หลักสูตรทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต ๕๐,๐๐๐

๔. คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

๔.๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

- ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๓ ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้น

และภาคการศึกษาปลาย โดยช�าระตามรายภาคการศึกษา 

- ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ - ๖ ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้น

และภาคการศกึษาปลายตลอดทัง้ปีการศกึษา โดยช�าระคร้ังเดียวในภาคการศกึษาต้น 

๓๐,๐๐๐

๔.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                 ๒๕,๐๐๐

๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์         ๒๑,๐๐๐

๔.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ๒๕,๐๐๐

๕. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๕.๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

- ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้นและ

ภาคการศึกษาปลาย โดยช�าระตามรายภาคการศึกษา 

- ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที ่๒ - ๖ ให้ช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษาในภาคการศกึษาต้น

และภาคการศกึษาปลายตลอดทัง้ปีการศกึษา โดยช�าระครั้งเดียวในภาคการศึกษาต้น 

๓๐,๐๐๐

๕.๒ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์              ๒๑,๐๐๐

๕.๓ หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ๓๕,๐๐๐

๕.๔ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต                 ๒๕,๐๐๐

๕.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์        ๒๑,๐๐๐

๖. คณะพยาบาลศาสตร์

๖.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๒๕,๐๐๐

๗. คณะเภสัชศาสตร์

๗.๑ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ๓๐,๐๐๐
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ล�าดับ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
ภาคการศกึษาละ 

(บาท)

๘. วิทยาลัยราชสุดา

๘.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ๒๑,๐๐๐

๘.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก ๒๑,๐๐๐

๙. คณะวิทยาศาสตร์

๙.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๒๑,๐๐๐

๙.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ๒๑,๐๐๐

๙.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ๒๑,๐๐๐

๙.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ๒๑,๐๐๐

๙.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ๒๑,๐๐๐

๙.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ๒๑,๐๐๐

๑๐. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

๑๐.๑ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาการออกก�าลงักาย ๒๑,๐๐๐

๑๐.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกก�าลังกายและการกีฬา  

วิชาเอกการออกก�าลังกายและการกีฬา และวิชาเอกฟุตบอล

๒๑,๐๐๐

๑๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๑.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ๓๐,๐๐๐

๑๑.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๓๐,๐๐๐

๑๑.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓๐,๐๐๐

๑๑.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๓๐,๐๐๐

๑๑.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ๓๐,๐๐๐

๑๑.๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๓๐,๐๐๐

๑๑.๗ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๓๐,๐๐๐

๑๒. วิทยาลัยศาสนศึกษา

๑๒.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา                 ๑๘,๐๐๐
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ภาคการศกึษาละ 

(บาท)

๑๓. คณะศิลปศาสตร์

๑๓.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ๑๗,๐๐๐

๑๓.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     ๑๗,๐๐๐

๑๔. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

๑๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ๒๑,๐๐๐

๑๕. คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕.๑ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ๒๕,๐๐๐

๑๖. คณะสาธารณสุขศาสตร์

๑๖.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ๑๘,๐๐๐

๑๖.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๒๑,๐๐๐

๑๗. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

๑๗.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๒๑,๐๐๐

๑๘. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

๑๘.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๑๗,๐๐๐

๑๘.๒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๑๗,๐๐๐

๑๘.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ๑๘,๐๐๐

๑๘.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑๘,๐๐๐

๑๘.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ๒๑,๐๐๐

๑๘.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ๑๘,๐๐๐

๑๘.๗ หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อมและการจัดการภยัพบิติั ๒๕,๐๐๐

๑๙. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

๑๙.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต            ๒๕,๐๐๐

๑๙.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง           ๑๘,๐๐๐
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(บาท)

๑๙.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม         ๑๗,๐๐๐

๑๙.๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ๑๘,๐๐๐

๒๐. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ

๒๐.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์         ๑๘,๐๐๐

๒๐.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม       ๑๗,๐๐๐

๒๐.๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต       ๑๘,๐๐๐

๒๑. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๒๑.๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

- ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๓ ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้น

และภาคการศึกษาปลาย โดยช�าระตามรายภาคการศึกษา 

- ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ - ๖ ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้น

และภาคการศึกษาปลายตลอดทั้งปีการศึกษา โดยช�าระครั้งเดียวในภาคการศึกษาต้น

๓๐,๐๐๐
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๒๒. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

๒๒.๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
•	 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาล

มหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

- ส�าหรับนักศกึษาช้ันปีท่ี ๑ - ๓ ให้ช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาต้น

และภาคการศึกษาปลาย โดยช�าระตามรายภาคการศึกษา 

- ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ - ๖ ให้ช�าระที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา  

สถาบันพระบรมราชชนก
•	 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี

- ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้น

และภาคการศึกษาปลาย โดยช�าระตามรายภาคการศึกษา 

- ส�าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๒ - ๓ ให้ช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษาในภาคการศกึษาต้น

และภาคการศกึษาปลายตลอดท้ังปีการศกึษา โดยช�าระครัง้เดียวในภาคการศกึษาต้น

- ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ - ๖ ให้ช�าระที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา  

สถาบันพระบรมราชชนก

๓๐,๐๐๐

 ๔. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียม

การศึกษาต่อภาคการศึกษาในแต่ละหลักสูตร

 ๕. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศกึษาปกต ิ ส�าหรบักรณทีีน่กัศกึษาเรยีนเกนิจ�านวนภาคการศกึษา

หรอืจ�านวนปีการศกึษาท่ีก�าหนดไว้ในหลกัสตูร หรอืลงทะเบยีนเรยีนต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๙ หน่วยกติ ให้จดัเกบ็ในอตัรา

ร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมการศกึษาต่อภาคการศึกษาในแต่ละหลกัสตูร

 ๖. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายส�าหรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับปริญญาตรี ให้จัดเก็บในอัตรา

ร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษาในแต่ละหลักสูตร

 ๗. ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Health Insurance) อัตราปีละ ๓,๕๐๐ บาท

 ๘. อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าปรับ

  ๘.๑ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ                                 ๕,๐๐๐  บาท

        ส�าหรบักรณท่ีีนกัศกึษาลาพกัการศกึษา โดยยงัไม่ได้ลงทะเบยีนเรยีนและช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษา

  ๘.๒ ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา    ภาคการศึกษาละ                            ๑,๐๐๐  บาท

  ๘.๓ ค่าท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา (บัตรใหม่แทนบัตรเดิม) ใบละ                     ๒๕๐  บาท
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  ๘.๔ ค่าปรบัการลงทะเบียนเรยีนล่าช้ากว่าก�าหนด ครัง้ละ         ๑,๐๐๐ บาท 

  ๘.๕ ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง เช่น หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

            ใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรองส�าเร็จการศึกษา ฯลฯ  ฉบับละ                         ๕๐ บาท

  ๘.๖ ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูล เช่น แก้ไขชื่อ-สกุล ฯลฯ ครั้งละ                      ๒๐ บาท 

  ๘.๗ ค่าธรรมเนียมการออกส�าเนาเอกสารอื่น ๆ ฉบับละ                                  ๒๐ บาท

  ๘.๘ ค่าจัดท�าใบแปลปริญญาบัตร/ ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ                     ๑๐๐ บาท

  ๘.๙ ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินผ่านธนาคารให้นักศึกษาช�าระโดยตรงกับธนาคารตามอัตราธนาคาร 

  ๘.๑๐ ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ครั้งละ   ๒๐ บาท

  ๘.๑๑ ค่าธรรมเนยีมการจดัส่งเอกสารทางไปรษณย์ีด่วนพเิศษในประเทศ (EMS) ครัง้ละ ๕๐ บาท

 ๙. นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หลังจากลง

ทะเบียนเรียนและช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้วจะขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ได้ และนักศึกษาที่มีหนี้สินกับ

มหาวิทยาลัยจะต้องช�าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไป เว้นแต่จะได้รับผ่อนผันจากอธิการบดี

 ๑๐. ส�าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศกึษาก่อนปีการศกึษา ๒๕๖๓ ให้ช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษาตามประกาศมหาวทิยาลยั

มหดิลทีม่อียูข่ณะทีเ่ข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัมหิดลต่อไปจนกว่าจะส�าเรจ็การศกึษา

 ทัง้นี ้ส�าหรบันกัศึกษารหัสประจ�าตวัข้ึนต้นด้วย ๖๓xxxxx ทีเ่ข้าศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

       

        ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

         (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ)

          รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นไป

ด้วยความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  

อธกิารบดีจึงก�าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไว้ดังนี้

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                                                    ๑,๗๕๐ บาท

       (เฉพาะนักศึกษาใหม่ รหัสประจ�าตัว ๕๙XXXXX เป็นต้นไป ภาคการศึกษาที่ ๑) 

 ๑.๒ ค่าธรรมเนียมประจ�าภาค (ส�าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)  ภาคการศึกษาละ         ๓,๕๐๐ บาท

๒. ค่าหน่วยกิต

 ๒.๑ รายวิชาบรรยาย (ปกติ)  หน่วยกิตละ                                                       ๒๐๐ บาท

 ๒.๒ รายวิชาปฏิบัติการ (ปกติ) ปฏิบัติทางคลินิก หรือ สัมมนา หน่วยกิตละ               ๔๐๐ บาท

  (ส�าหรับ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

  ให้ใช้กับนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๖๐๑xxx เป็นต้นไป)

 ๒.๓ รายวิชาปฏิบัติการ (พิเศษ) ส�าหรับบางหลักสูตร 

      - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล หน่วยกิตละ   ๑,๐๐๐ บาท

 ๒.๔  ค่าหน่วยกิตภาคฤดูร้อน คิดเป็น ๒ เท่าในข้อ ๒ (กรณีลงทะเบียนเรียนซ�้า) 

๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร 

 ๓.๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ๓.๑.๑ แพทยศาสตรบัณฑิต  เฉพาะนกัศกึษารหสัประจ�าตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาละ                      ๓,๐๐๐ บาท

   ชั้นปีที่ ๒ - ๓  ภาคการศึกษาละ                            ๑๐,๐๐๐ บาท
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   ชั้นปีที่ ๔ - ๖  ภาคการศึกษาละ                   ๑๒,๐๐๐ บาท

  นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ ๒ - ๖ ช�าระค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาเฉพาะหลักสูตร ค่าธรรมเนียมประจ�าภาค และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลายทั้งปี 

โดยช�าระครั้งเดียวในภาคการศึกษาต้น 

      ๓.๑.๒ กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  เฉพาะนกัศกึษารหสัประจ�าตัว ๕๓xxxxx เป็นต้นไป 

                     ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ        ๒,๕๐๐ บาท  

         ๓.๑.๓ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เฉพาะนกัศกึษารหสัประจ�าตัว ๕๗xxxxx เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาละ                     ๓,๐๐๐ บาท

   ชั้นปีที่ ๒ - ๓  ภาคการศึกษาละ                     ๗,๕๐๐ บาท

   ชั้นปีที่ ๔  ภาคการศึกษาละ                   ๑๐,๐๐๐ บาท

      ๓.๑.๔ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์  

   เฉพาะนกัศกึษารหัสประจ�าตวั ๕๗xxxxx เป็นต้นไป                                                                                                             

   ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาละ                     ๔,๕๐๐ บาท

   ชั้นปีที่ ๒ - ๔  ภาคการศึกษาละ                     ๙,๐๐๐ บาท

 ๓.๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

       ๓.๒.๑ แพทยศาสตรบัณฑิต  เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป 

                     ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาละ                     ๓,๐๐๐ บาท

   ชั้นปีที่ ๒ - ๖  ภาคการศึกษาละ                   ๑๐,๐๐๐ บาท

  นกัศกึษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีชัน้ปีที ่๔ - ๖ ช�าระค่าธรรมเนียม

เฉพาะหลักสูตร ค่าธรรมเนียมประจ�าภาค และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลายทั้งปี โดยช�าระ

ครั้งเดียวในภาคการศึกษาต้น 

      ๓.๒.๒ พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เฉพาะนกัศกึษารหสัประจ�าตัว ๕๓xxxxx เป็นต้นไป 

                      ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ                     ๒,๕๐๐ บาท                  

      ๓.๒.๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

         เฉพาะนกัศกึษารหสัประจ�าตวั ๕๘xxxxx เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ                     ๒,๕๐๐ บาท 

 ๓.๓ คณะเภสัชศาสตร์ 

    ๓.๓.๑ เภสัชศาสตรบัณฑิต เฉพาะนกัศกึษารหสัประจ�าตัว ๕๒xxxxx – ๕๗xxxxx 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๖  ภาคการศึกษาละ                     ๕,๐๐๐ บาท

                          เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๘xxxxx เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาละ                     ๕,๐๐๐ บาท  
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                      ชั้นปีที่ ๒ - ๔  ภาคการศึกษาละ                   ๑๐,๐๐๐ บาท                  

                      ชั้นปีที่ ๕ – ๖  ภาคการศึกษาละ                   ๑๒,๐๐๐ บาท

 ๓.๔ คณะทันตแพทยศาสตร์

  ๓.๔.๑ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

   เฉพาะนกัศกึษารหัสประจ�าตัว ๔๘xxxxx – ๕๖xxxxx 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๖  ภาคการศึกษาละ                    ๕,๐๐๐ บาท

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๗xxxxx เป็นต้นไป    

   ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาละ                    ๕,๐๐๐ บาท

   ชั้นปีที่ ๒ - ๓  ภาคการศึกษาละ                   ๑๐,๐๐๐ บาท

   ชั้นปีที่ ๔ - ๖  ภาคการศึกษาละ                   ๑๒,๐๐๐ บาท

  ๓.๔.๒  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรโครงการร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ)   

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๒xxxxx เป็นต้นไป 

      ภาคการศึกษาละ        ๓๖๕,๐๐๐ บาท     

 ๓.๕ คณะวิทยาศาสตร์

  ๓.๕.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์   

                                    เทคโนโลยีชีวภาพ และคณิตศาสตร์ เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๔xxxxx เป็นต้นไป                                                 

                                ชั้นปีที่ ๑ – ๔     ภาคการศึกษาละ                   ๓,๐๐๐ บาท                                                                                                 

 ๓.๖ คณะพยาบาลศาสตร์ 

  ๓.๖.๑ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เฉพาะนกัศกึษารหสัประจ�าตัว ๕๓xxxxx เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ                    ๒,๕๐๐ บาท                  

 ๓.๗ คณะกายภาพบ�าบัด

    ๓.๗.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�าบัด 

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๒xxxxx เป็นต้นไป 

              ชั้นปีที่ ๑ - ๔   ภาคการศึกษาละ                    ๕,๐๐๐ บาท                  

  ๓.๗.๒  วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากจิกรรมบ�าบดั 

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๒xxxxx เป็นต้นไป 

                               ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ                    ๕,๐๐๐ บาท                                                                                

            ๓.๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ๓.๘.๑ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี 

   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า

   วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
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   เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ                    ๕,๐๐๐ บาท

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๔xxxxx เป็นต้นไป   

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ                    ๗,๐๐๐ บาท 

 ๓.๙   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

    ๓.๙.๑  แพทยศาสตรบัณฑิต  เฉพาะนกัศกึษารหสัประจ�าตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป

   ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาละ                     ๓,๐๐๐ บาท

   ชั้นปีที่ ๒ - ๓  ภาคการศึกษาละ                   ๑๐,๐๐๐ บาท

   ชั้นปีที่ ๔ - ๖ ช�าระที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  ๓.๑๐ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  ๓.๑๐.๑ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

     เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๔๙xxxxx – ๕๗xxxxx 

      ชั้นปีที่ ๑ - ๖  ภาคการศึกษาละ                     ๕,๐๐๐ บาท 

     เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๘xxxxx เป็นต้นไป

   ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาละ                     ๕,๐๐๐ บาท

   ชั้นปีที่ ๒ - ๕  ภาคการศึกษาละ                   ๑๐,๐๐๐ บาท

   ชั้นปีที่ ๖  ภาคการศึกษาละ                   ๑๒,๐๐๐ บาท

   ๓.๑๑ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

  ๓.๑๑.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร                            

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ                     ๓,๕๐๐ บาท

  ๓.๑๑.๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ                     ๔,๐๐๐ บาท 

  ๓.๑๑.๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และสาขาวิชาธรณีศาสตร์  

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ                     ๕,๐๐๐ บาท 

  ๓.๑๑.๔ บริหารธุรกิจบัณฑิต เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป                                                                                                       

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ                     ๓,๕๐๐ บาท 

  ๓.๑๑.๕ บัญชีบัณฑติ เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๗xxxxx เป็นต้นไป                                                                                  

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ                     ๔,๐๐๐ บาท      
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  ๓.๑๑.๖ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยภิบัติ    

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๗xxxxx  เป็นต้นไป                                                                         

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ                     ๗,๐๐๐ บาท 

 ๓.๑๒ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

  ๓.๑๒.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๕xxxxx เป็นต้นไป                                           

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ                     ๕,๐๐๐  บาท

 ๓.๑๓ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

  ๓.๑๓.๑ แพทยศาสตรบัณฑิต  เฉพาะนกัศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๖xxxxx เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาละ   ๓,๐๐๐  บาท

   ชั้นปีที่ ๒ - ๓  ภาคการศึกษาละ           ๑๐,๐๐๐ บาท

   ชั้นปีที่ ๔ - ๖ ช�าระที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

 ๓.๑๔ วิทยาลัยศาสนศึกษา 

                  ๓.๑๔.๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๗xxxxx และ ๕๘xxxxx 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ    ๓,๕๐๐  บาท    

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๙xxxxx  เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ   ๘,๐๐๐  บาท

 ๓.๑๕ วิทยาลัยราชสุดา 

  ๓.๑๕.๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา  

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๗xxxxx เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๕  ภาคการศึกษาละ                     ๗,๔๐๐  บาท                          

 ๓.๑๖ คณะศิลปศาสตร์ 

  ๓.๑๖.๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

   เฉพาะนกัศกึษารหสัประจ�าตวั ๕๔xxxxx เป็นต้นไป 

   ชัน้ปีที ่๑ - ๔  ภาคการศกึษาละ   ๒,๐๐๐  บาท    

 ๓.๑๗  มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  

  ๓.๑๗.๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม                            

                                เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๘xxxxx เป็นต้นไป 

                ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ       ๔,๕๐๐  บาท          
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    ๓.๑๘  มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ    

  ๓.๑๘.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์        

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๘xxxxx เป็นต้นไป 

                ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ   ๓,๕๐๐  บาท

  ๓.๑๘.๒ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

                                เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๐xxxxx เป็นต้นไป 

                ชัน้ปีที ่๑ - ๒  ภาคการศกึษาละ       ๓,๕๐๐  บาท

   ชัน้ปีที ่๓ - ๔  ภาคการศกึษาละ   ๗,๐๐๐  บาท

         ๓.๑๘.๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม  

                                เฉพาะนกัศกึษารหสัประจ�าตวั ๖๐xxxxx เป็นต้นไป 

                ชัน้ปีที ่๑ - ๒   ภาคการศกึษาละ   ๓,๐๐๐  บาท

   ชัน้ปีที ่๓ - ๔  ภาคการศกึษาละ       ๗,๐๐๐  บาท

๔. ค่าอุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาล

ศาสตร์ (เฉพาะนักศึกษาใหม่) 

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๓xxxxx เป็นต้นไป   ๘,๐๐๐  บาท

๕. ค่าธรรมเนียมการจัดบริการสนับสนุนด้านการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการ (เฉพาะนักศึกษาพิการทางการได้ยินและการ

สื่อความหมาย) 

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๕๗xxxxx เป็นต้นไป   

             ชั้นปีที ่๑ - ๕  ภาคการศกึษาละ                      ๑๓,๐๐๐ บาท

๖. อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าปรับ

 ๖.๑ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ                                    ๔,๐๐๐ บาท

 ๖.๒ ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ                               ๑,๐๐๐ บาท
 ๖.๓ ค่าท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา (บัตรใหม่แทนบัตรเดิม) ใบละ                     ๒๕๐  บาท
 ๖.๔ ค่าปรับการลงทะเบียนเรยีนประจ�าภาคล่าช้ากว่าก�าหนดแต่ไม่เกนิ ๑ สปัดาห์ ครั้งละ      ๕๐๐ บาท 

 ๖.๕ ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนประจ�าภาคล่าช้า ที่เกินก�าหนด ๑ สัปดาห์ 

         แต่ไม่เกิน  ๒  สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกิน ๑ สัปดาห์

         หลังเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนช�าระค่าปรับเพิ่มอีกวันละ                                  ๑๐๐  บาท

     ๖.๖ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพือ่สอบแก้ตวัหรอืสอบซ่อมทีไ่ด้รบัการอนมุัติ วิชาละ       ๒๐๐  บาท                                                                

 ๖.๗ ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง เช่น หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

                 ใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรองส�าเร็จการศึกษา ฯลฯ  ฉบับละ                           ๕๐ บาท

 ๖.๘ ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูล เช่น แก้ไขชื่อ-สกุล ฯลฯ ครั้งละ                           ๒๐ บาท                                            
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 ๖.๙ ค่าธรรมเนียมการออกส�าเนาเอกสารอื่น ๆ ฉบับละ                                       ๒๐ บาท

 ๖.๑๐ ค่าจัดท�าใบแปลปริญญาบัตร/ ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ                          ๑๐๐  บาท
 ๖.๑๑ ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินผ่านธนาคารให้นักศึกษาช�าระโดยตรงกับธนาคารตามอัตราธนาคาร 

 ๖.๑๒ ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ครั้งละ         ๒๐ บาท

 ๖.๑๓ ค่าธรรมเนยีมการจดัส่งเอกสารทางไปรษณย์ีด่วนพเิศษในประเทศ (EMS) ครัง้ละ       ๕๐ บาท

                ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศ ข้อ ๒.๒ ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส่วนกรณีอื่นตามประกาศ 

ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

       

        ประกาศ  ณ  วันที่    ๓   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

               (ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร)

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------
  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นไป
ด้วยความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ แห่งข ้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด ้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่เพิ่มเติม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียม 

การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และคร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันอังคารท่ี ๔ เมษายน 

๒๕๖๐ อธิการบดีจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหิดล ไว้

ดังนี้ 
  ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  “๒. ค่าหน่วยกิต 

   ๒.๕ รายวิชาบรรยาย รายวิชาปฏิบัติ หรือสัมมนา หน่วยกิตละ   ๑,๕๐๐ บาท 

   ส�าหรับหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 

  ๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร 

    ๓.๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

    ๓.๑.๕ หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 

    เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๐XXXXX เป็นต้นไป 

    ชั้นปีที่ ๑ - ๔    ภาคการศึกษาละ   ๓,๕๐๐ บาท 

    ๓.๑๖ คณะศิลปศาสตร์ 

     ๓.๑๖.๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

    เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๐XXXXX เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔    ภาคการศึกษาละ           ๓,ooo บาท 
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.   ๓.๑๙ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยา
ลัยจุฬาภรณ์ 

   ๓.๑๔.๑ แพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๐xxxxx เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑   ภาคการศึกษาละ    ๓,๐๐๐ บาท 

   ชั้นปีที่ ๒ - ๖   ภาคการศึกษาละ           ๑๐,๐๐๐ บาท      

   นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การ

แพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้นปีที่ ๔ - ๖ ช�าระค่าธรรมเนียมเฉพาะ หลักสูตร ค่าธรรมเนียมประจ�าภาค 

และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลายทั้งปี โดยช�าระครั้งเดียวในภาคการศึกษาต้น 
  ๗. อัตราค่าธรรมเนียมการสอบภาคปฏิบัติส�าหรับจบการศึกษา เฉพาะหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 
(แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ช�าระในภาคการศึกษาที่มีการสอบภาคปฏิบัติส�าหรับจบการศึกษา 
   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๐XXXXXX เป็นต้นไป                  ๕,๐๐๐ บาท 

 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

        

         (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ.๒๕๖๑

----------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหิดลเป็น

ไปด้วยความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษา ระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่เพิ่มเติม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียม การศึกษา ครั้งที่ 

๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อธิการบดีจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาในหลักสูตรปกติ (ไทย) 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไว้ดังนี้ 

  ๑. ให้เพ่ิมเติมความดังต่อไปนี้ เป็นข้อ ๓.๑๗.๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตรา ค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐  

    “๓.๑๗.๒ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

    เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๐xxxxx ป็นต้นไป 

    ชั้นปีที่ ๑ - ๔    ภาคการศึกษาละ   ๒,๕๐๐ บาท” 

  ๒. ให้ยกเลิกความในข้อ ๔. ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปกติ 

(ไทย) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

    “๔. ค่าอุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ (เฉพาะนักศึกษาใหม่)     

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๐XXXXX เป็นต้นไป   ๘,๐๐๐ บาท” 

 

   ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

            ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

          (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) 

                    รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นไป

ด้วยความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ อธิการบดีจึงออก

ประกาศไว้ดังนี้

  ๑. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

   “๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

   ๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                                               ๒,๐๕๐ บาท

   (เฉพาะนักศึกษาใหม่ รหัสประจ�าตัว ๖๑xxxxx เป็นต้นไป ภาคการศึกษาที่ ๑) 

   ๑.๒ค่าธรรมเนียมประจ�าภาค (ส�าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)  ภาคการศึกษาละ ๓,๕๐๐ บาท

   ๑.๓ ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Health Insurance)  ปีละ             ๓,๕๐๐ บาท”

 ๒. ในระหว่างที่นักศึกษาที่มีรหัสประจ�าตัวก่อน ๖๑xxxxx ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยังมิได้ช�าระค่า

ธรรมเนียมการศึกษา ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่ก่อนวันประกาศใช้ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับนี้

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

               

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

          (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ)
            รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑

------------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นไป

ด้วยความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 

๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ๑. ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร ปกติ (ไทย) 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   “๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร 

    ๓.๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

     ๓.๑.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ 

     เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๑XXXXX เป็นต้นไป 

     ชั้นปีที่ ๑ - ๔   ภาคการศึกษาละ   ๒,๕๐๐ บาท” 

  ๒. ให้ยกเว้นรายการที่ ๕. ค่าธรรมเนียมการจัดบริการสนับสนุนด้านการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการ (เฉพาะ

นักศึกษาพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย) ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตรา ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

         ประกาศ ณ วันที่   ๑๙   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                    (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

                    รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

-----------------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นไป

ด้วยความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 

๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ๑.ให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปกติ 

(ไทย) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “๑.๒ ค่าธรรมเนียมประจ�าภาค (ส�าหรับนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๒XXXXX เป็นต้นไป ทุกชั้นปี) 

-      ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาละ  ๔,๒๐๐ บาท 

-     ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาละ  ๓,๕๐๐ บาท 

  ๒.ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร

ปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “๓, ครรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร 

   ๓.๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

    ๓.๑.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ 

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๒xxxxx เป็นต้นไป 

    ชั้นปีที่ ๑    ภาคการศึกษาละ  ๒,๕๐๐ บาท 

    ชั้นปีที่ ๒ - ๔    ภาคการศึกษาละ   ๓,๕๐๐ บาท” 

  ๓.ให้ยกเลิกความในข้อ ๓.๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร ปกติ 

(ไทย) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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  “๓.๔ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

   ๓,๔.๑ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๒XXXXX เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑   ภาคการศึกษาละ      ๕,๐๐๐ บาท 

   ชั้นปีที่ ๒ - ๓   ภาคการศึกษาละ   ๔๐,๐๐๐ บาท 

   ชั้นปีที่ ๔ - ๖   ภาคการศึกษาละ   ๕๐,๐๐๐ บาท”

-   ๔.ให้ยกเลิกความในข้อ ๓.๑๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปกติ 

(ไทย) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “๓.๑๕ วิทยาลัยราชสุดา 

    ๓.๑๕.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 

    เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๒XXXXX เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔   ภาคการศึกษาละ    ๑๒,๐๐๐ บาท” 

  ๕.ให้เพิ่มเติมความดังต่อไปนี้เป็นข้อ ๓.๑๕.๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม การศึกษา

หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  “๓.๑๕.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก 

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๒XXXXX เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔    ภาคการศึกษาละ   ๑๒,๐๐๐ บาท” 

  ๖.ให้เพิ่มเติมความดังต่อไปนี้เป็นข้อ ๓.๒๐ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม การศึกษา

หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  “๓.๒๐ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

    ๓.๒๐.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกาย 

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๒XXXXX เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔    ภาคการศึกษาละ     ๓,๐๐๐ บาท 

  ๓.๒๐.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกก�าลังกายและการกีฬา (วิชาเอกการออกก�าลังกาย) 

   เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๒XXXXX เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔   ภาคการศึกษาละ     ๓,๐๐๐ บาท 

  ๓.๒๐.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกก�าลังกายและการกีฬา (วิชาเอกฟุตบอล) 

เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๒xxxxx เป็นต้นไป 

   ชั้นปีที่ ๑ - ๔   ภาคการศึกษาละ     ๕,๕๐๐ บาท 

  ๗. ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร ปกติ 

(ไทย) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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  ๘. นักศึกษาที่มีรหัสประจ�าตัวก่อน ๖๒xxxxx ยังมิได้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมการ

ศึกษา เฉพาะหลักสูตร ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีอยู ่ก่อนวันประกาศใช้

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลฉบับนี้” 

  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันที่   ๑๘   มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   

                   (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) 

          รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗)

พ.ศ.๒๕๖๒

-----------------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไป

ด้วยความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร งบประมาณและการเงิน 

พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก�าหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เวียนพิจารณา

วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อธิการบดีจึงออกประกาศ ไว้ ดังนี้ 

  ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ ๓.๑๗.๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตรา ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรปกติ(ไทย)ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐ 

  “๓.๑๗.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง 

  เฉพาะนักศึกษานักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๒XXXXX เป็นต้นไป 

  ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ภาคการศึกษาละ ๔,๕๐๐ บาท”

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันที่   ๒๙   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

        (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

         รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๕๙

------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปด้วยความ

เหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

มหิดล 

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โดยความเห็นชอบคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอังคาร

ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ อธิการบดีจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไว้ดังนี้

  ๑. ค่าบ�ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   (Education Services Fee)

    ๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่)     ๒,๐๐๐ บาท

   ๑.๒ ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา 

    ส�าหรับบัตรประจ�าตัวนักศึกษาของคณะ ใบละ       ๑๕๐ บาท

    ส�าหรับบัตรประจ�าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใบละ      ๒๕๐  บาท

   ๑.๓  ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาละ        ๘๕๐ บาท

   ๑.๔  ค่าบ�ารุงคณะ  ภาคการศึกษาละ      ๒,๐๐๐ บาท

   ๑.๕ ค่าบ�ารุงห้องสมุด  ภาคการศึกษาละ        ๕๐๐ บาท

   ๑.๖  ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา  ภาคการศึกษาละ       ๓๕๐ บาท

   ๑.๗  ค่ากิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ  ภาคการศึกษาละ    ๑๐๐  บาท

   ๑.๘  ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร           ๑๕ บาท

   ๑.๙  ค่าบริการ Internet  ภาคการศึกษาละ        ๓๐๐ บาท

   ๑.๑๐  ค่าบริการสุขภาพ  ปีละ          ๗๐๐ บาท
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    ๑.๑๑   ค่าบริการประมวลผลและจัดการฐานข้อมูล  ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐ บาท

    ๑.๑๒ ค่าปรับช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า     ๑,๐๐๐ บาท

  ๒. ค่าหน่วยกิต (Tuition Fee)

   ๒.๑  ค่าหน่วยกิตบรรยาย / สัมมนา 

    ส�าหรับนักศึกษาไทย (for Thai students)  หน่วยกิตละ   ๑,๔๐๐ บาท

    ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ (for Non-Thai Students)  หน่วยกิตละ  ๒,๘๐๐ บาท

  ๒.๒  ค่าหน่วยกิตปฏิบัติ

   ส�าหรับนักศึกษาไทย (for Thai students)  หน่วยกิตละ    ๒,๘๐๐ บาท

   ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ (for Non-Thai Students)  หน่วยกิตละ  ๕,๖๐๐ บาท

  ๒.๓  ค่าหน่วยกิตภาคฤดูร้อน คิดเป็น ๒ เท่าในข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ (กรณีลงทะเบียนเรียนซ�้า) 

  ๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    ส�าหรับนักศึกษาไทย (for Thai students)  ภาคการศึกษาละ  ๓๘,๐๐๐บาท

   ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ (for Non-Thai Students)  ภาคการศึกษาละ ๗๖,๐๐๐บาท

  ๔. ค่าลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ       ๒๐๐ บาท

 ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

       ประกาศ ณ วันที่    ๘    กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙  

          

            (ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร)

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

------------------------------

 เพื่อให้การลงทะเบียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปด้วยความ

เหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (หลกัสูตรนานาชาต)ิ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวิทยาลยัมหดิล

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ อธิการบดีจึงออก

ประกาศไว้ดังนี้

  ๑. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษา

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

   “๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่)       ๒,๓๐๐ บาท”

  ๒. ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น ข้อ ๑.๑๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙  

    “๑.๑๓ ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Health Insurance)  ปีละ   ๓,๕๐๐ บาท”

  ๓. ในระหว่างที่นักศึกษาที่มีรหัสประจ�าตัวก่อน ๖๑xxxxx ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยังมิได้ช�าระค่า

ธรรมเนียมการศึกษา ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่ก่อนวันประกาศใช้ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับนี้

 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

    
 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ)

                         รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑

------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปด้วย

ความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยา

สภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ พหุวิทยาการ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล  

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 

๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ อธิการบดีจึงออกประกาศดังนี้

 ๑. ให้ยกเลิก

  (๑) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

  (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒. ให้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

     ๒.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา

     ๒.๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่)    ๒,๓๐๐  บาท

     ๒.๑.๒ ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน     ๑๐๐   บาท

    ๒.๑.๓ ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา     ๒๕๐   บาท

   ๒.๑.๔ ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ   ๑,๐๐๐  บาท

   ๒.๑.๕ ค่าบ�ารุงคณะ ภาคการศึกษาละ    ๒,๐๐๐  บาท
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   ๒.๑.๖ ค่าบ�ารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ    ๑,๕๐๐ บาท

  ๒.๑.๗ ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา ภาคการศึกษาละ  ๙๐๐   บาท

  ๒.๑.๘ ค่าธรรมเนียมบริการ ภาคการศึกษาละ   ๔๕๐   บาท

  ๒.๑.๙ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาละ   ๓๐๐   บาท

  ๒.๑.๑๐ ค่าบริการสุขภาพ ปีละ     ๑,๔๐๐ บาท

  ๒.๑.๑๑ ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Health Insurance)  ปีละ ๓,๕๐๐  บาท

 ๒.๒ ค่าหน่วยกิต

      ๒.๒.๑ นักศึกษาสัญชาติไทย

       - รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ    ๒,๐๐๐  บาท

       - รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ    ๒,๕๐๐  บาท

      ๒.๒.๒ นักศึกษาต่างสัญชาติ

       - รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ    ๔,๐๐๐  บาท

       - รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ    ๕,๐๐๐  บาท

 ๒.๓ ค่าสนับสนุนการศึกษา  (Education Supporting Fee / Major Fee) ๓๕,๐๐๐  บาท

  ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง

 ๒.๔ ค่าหน่วยกิตภาคฤดูร้อน คิดค่าหน่วยกิตในอัตราปกติ

   ยกเว้นกรณีลงทะเบียนซ�้า คิดเป็น ๒ เท่าของอัตราปกติ

 ๒.๕ อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าปรับ

   ๒.๕.๑ ค่ารักษาสภาพนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ   ๔,๐๐๐  บาท 

    ๒.๕.๒ ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐  บาท

    ๒.๕.๓ ค่าท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใบใหม่  ใบละ     ๒๕๐  บาท 

    ๒.๕.๔ ค่าปรับการลงทะเบียนประจ�าภาคล่าช้ากว่าก�าหนดแต่ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ ครั้งละ ๕๐๐  บาท 

    ๒.๕.๕ ค่าปรับการลงทะเบียนประจ�าภาคล่าช้า ที่เกินก�าหนด ๑ สัปดาห์ 

         แต่ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หลังเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ไม่เกิน ๑ สัปดาห์  

        หลังเปิดภาคฤดูร้อน  ช�าระค่าปรับเพิ่มอีกวันละ   ๑๐๐  บาท 

   ๒.๕.๖ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตัว สอบซ่อม หรือ

         การขอเลื่อนสอบที่ได้รับการอนุมัติ วิชาละ    ๒๐๐  บาท 

    ๒.๕.๗ ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง เช่นหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา/ 

        ใบแสดงผลการศึกษา/ใบรับรองส�าเร็จการศึกษา ฯลฯ ฉบับละ ๕๐  บาท 

    ๒.๕.๘ ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูล เช่น แก้ไขชื่อ - สกุล ฯลฯ ครั้งละ ๒๐  บาท

    ๒.๕.๙ ค่าธรรมเนียมการออกส�าเนาเอกสารอื่น ๆ ฉบับละ   ๒๐  บาท
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  ๒.๕.๑๐ ค่าจัดท�าใบแปลปริญญาบัตร / ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ ๑๐๐  บาท

  ๓. ในระหว่างที่นักศึกษาที่มีรหัสประจ�าตัวก่อน ๖๑xxxxx ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยังมิได้ช�าระค่า

ธรรมเนียมการศึกษา ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่ก่อนวันประกาศใช้ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับนี้

   ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

        ประกาศ  ณ  วันที่   ๒   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

                 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ

           รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒

------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล เป็นไปด้วยความเหมาะสม 

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 

๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ อธิการบดีจึงก�าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้

ดังนี้ 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่)    ๒,๐๐๐ บาท 

๑.๒ ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน          ๑๐๐ บาท 

๑.๓ ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา           ๒๕๐ บาท 

๑.๔ ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ    ๑,๐๐๐ บาท 

๑.๕ ค่าบ�ารุงคณะ ภาคการศึกษาละ     ๒,๐๐๐ บาท 

๑.๖ ค่าบ�ารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ     ๑,๕๐๐ บาท 

๑.๗ ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา ภาคการศึกษาละ      ๙๐๐ บาท 

๑.๘ ค่าธรรมเนียมบริการ ภาคการศึกษาละ       ๔๕๐ บาท 

๑.๙ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาละ          ๓๐๐ บาท 

๑.๑๐ ค่าบริการสุขภาพ ปีละ      ๑,๔๐๐ บาท

 ๑.๑๑ ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Health Insurance) ปีละ ๓,๕๐๐ บาท 

๒. ค่าหน่วยกิต 

๒.๑ นักศึกษาสัญชาติไทย 
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- รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ    ๒,๐๐๐ บาท 

- รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ   ๒,๕๐๐ บาท 

๒.๒ นักศึกษาต่างสัญชาติ 

- รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ    ๔,๐๐๐ บาท 

- รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ    ๕,๐๐๐ บาท

๓. ค่าสนับสนุนการศึกษา (Education Supporting Fee / Major Fee)   ๓๕,๐๐ บาท 

   ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

๔. ค่าหน่วยกิตภาคฤดูร้อน คิดค่าหน่วยกิตในอัตราปกติ 

ยกเว้นกรณีลงทะเบียน คิดเป็น ๒ เท่าของอัตราปกติ 

๕. อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าปรับ 

  ๕.๑ ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ    ๔,๐๐๐ บาท 

  ๕.๒ ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   ๑,๐๐๐ บาท 

  ๕.๓ ค่าท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใบใหม่ ใบละ    ๒๕๐ บาท 

๕.๔ ค่าปรับการลงทะเบียนประจ�าภาคล่าช้ากว่าก�าหนดแต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์ ครั้งละ ๕๐๐ บาท 

๕๕ ค่าปรับการลงทะเบียนประจ�าภาคล่าช้า ที่เกินก�าหนด ๑ สัปดาห์ แต่ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หลังเปิดภาคการ  

  ศึกษาปกติ หรือ ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ หลังเปิดภาคฤดูร้อน ช�าระค่าปรับเพิ่มอีกวันละ ๑๐๐ บาท 

๕.๖ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตัว สอบซ่อม หรือ 

 การขอเลื่อนสอบที่ได้รับการอนุมัติ วิชาละ      ๒๐๐ บาท 

๕.๗ ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง เช่นหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา/ 

ใบแสดงผลการศึกษา/ใบรับรองส�าเร็จการศึกษา ฯลฯ ฉบับละ    ๕๐ บาท 

๕.๘ ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูล เช่น แก้ไขชื่อ - สกุล ฯลฯ ครั้งละ   ๒๐ บาท 

๕.๕ ค่าธรรมเนียมการออกส�าเนาเอกสารอื่น ๆ ฉบับละ     ๒๐ บาท 

๕.๑๐ ค่าจัดท�าใบแปลปริญญาบัตร / ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ   ๑๐๐ บาท 

ทั้งนี้ ส�าหรับนักศึกษารหัสประจ�าตัวขึ้นด้วย ๖๒XXXXX และให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) 

  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๖๐

------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไป ด้วยความ

เหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรพหุวิทยาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ 

โดยความเห็นชอบคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้ง ที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวัน

ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อธิการบดีจึงก�าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การศึกษา ไว้ดังนี้ 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่)     ๒,๐๐๐ บาท

๑.๒ ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน       ๑๐๐  บาท 

๑.๓ ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา       ๒๕๐  บาท 

๑.๔ ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ     ๑,ooo  บาท 

๑.๕ ค่าบ�ารุงคณะ ภาคการศึกษาละ      ๒,๐๐๐ บาท 

๑.๖ ค่าบ�ารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ      ๑,๕๐๐ บาท 

๑.๗ ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา ภาคการศึกษาละ    ๙๐๐  บาท 

๑.๘ ค่าธรรมเนียมบริการ ภาคการศึกษาละ     ๔๕๐  บาท 

๑.๙ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาละ     ๓๐๐  บาท 

๑.๑๐ ค่าบริการสุขภาพ ปีละ       ๑,๔๐๐ บาท 

๒. ค่าหน่วยกิต 

  ๒.๑ นักศึกษาสัญชาติไทย 

   - รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ      ๑,๕๐๐ บาท 

   - รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ     ๒,๐๐๐ บาท 
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 ๒.๒ นักศึกษาต่างสัญชาติ 

   - รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ      ๓,๐๐๐ บาท 

  - รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ      ๔,๐๐๐ บาท

 ๒.๓ นักศึกษาอาเซียน

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุนการศึกษานักศึกษาอาเซียนโดยคิดอัตราค่าหน่วยกิตอัตราเท่านักศึกษาไทย

   - รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ      ๑,๕๐๐ บาท 

  - รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ     ๒,๐๐๐ บาท 

  ๓. ค่าสนับสนุนการศึกษา (Education Supporting Fee / Major Fee)  

   ๓.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ชั้นปีที่ ๑ - ๔  ภาคการศึกษาละ     ๔๓,ooo บาท 

๓.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ภาคการศึกษาละ      ๓๒,๐๐๐ บาท  

  ๔. ค่าหน่วยกิตภาคฤดูร้อน คิดค่าหน่วยกิตในอัตราปกติ ยกเว้นกรณีลงทะเบียน คิดเป็น ๒ เท่าของอัตราปกติ 

  ๕. อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าปรับ 

   ๕.๑ ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ     ๔,๐๐๐ บาท 

 ๕.๒ ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ     ๑,๐๐๐ บาท 

 ๕.๓ ค่าท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใบใหม่ ใบละ      ๒๕๐ บาท 

  ๕.๔ ค่าปรับการลงทะเบียนประจ�าภาคล่าช้ากว่าก�าหนดแต่ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ ครั้งละ  ๕๐๐ บาท 

 ๕.๕ ค่าปรับการลงทะเบียนประจ�าภาคล่าช้า ที่เกินก�าหนด ๑ สัปดาห์ แต่ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ 

 หลังเปิดภาคการศึกษา ปกติ หรือ ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ หลังเปิดภาคฤดูร้อน ช�าระค่าปรับเพิ่มอีกวันละ ๑๐๐ บาท 

  ๕.๖ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตัว สอบซ่อม หรือ 

  การขอเลื่อนสอบที่ได้รับการอนุมัติ วิชาละ       ๒๐๐ บาท

  ๕.๗ ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง เช่นหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา/ 

  ใบแสดงผลการศึกษา/ใบรับรองส�าเร็จการศึกษา ฯลฯ ฉบับละ    ๕๐ บาท 

  ๕.๘ ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูล เช่น แก้ไขชื่อ - สกุล ฯลฯ ครั้งละ    ๒๐ บาท 

  ๕.๕ ค่าธรรมเนียมการออกส�าเนาเอกสารอื่น ๆ ฉบับละ     ๒๐ บาท 

  ๕.๑๐ ค่าจัดท�าใบแปลปริญญาบัตร / ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ    ๑๐๐ บาท 

ทั้งนี้ ส�าหรับนักศึกษารหัสประจ�าตัวขึ้นด้วย ๖๐XXXXX ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

  
    (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) 

       รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความ

เหมาะสม  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห

การ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

(หลักสูตรนานาขาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ อธิการบดีจึงออก

ประกาศไว้ดังนี้

  ๑. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.

๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

   “๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่)     ๒,๓๐๐ บาท”

 ๒. ให้เพิ่มความต่อไปน้ี เป็น ข้อ ๑.๑๑  ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๐ 

  “๑.๑๑ ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Health Insurance)  ปีละ   ๓,๕๐๐ บาท”

 ๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.

๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  “๒. ค่าหน่วยกิต

        ๒.๑ นักศึกษาสัญชาติไทยและนักศึกษาอาเซียน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุนการศึกษานักศึกษาอาเซียน   
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  โดยคิดอัตราค่าหน่วยกิตอัตราเท่านักศึกษาไทย)

       - รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ   ๑,๕๐๐ บาท

              - รายวิชาปฏิบัติ   หน่วยกิตละ   ๒,๐๐๐ บาท

 ๒.๒ นักศึกษาต่างสัญชาติ (ยกเว้นนักศึกษาอาเซียน)

             - รายวิชาบรรยาย   หน่วยกิตละ   ๓,๐๐๐ บาท

            - รายวิชาปฏิบัติ   หน่วยกิตละ   ๔,๐๐๐ บาท”

  ๔. ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในข้อ ๓.๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

       “๓.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาขาติ, หลักสูตร

พหุวิทยาการ)

  เฉพาะนักศึกษารหัสประจ�าตัว ๖๑xxxxx เป็นต้นไป

  ชั้นปีที่ ๑ – ๒   ภาคการศึกษาละ       ๒๗,๐๐๐ บาท

  ชั้นปีที่ ๓ – ๔   ภาคการศึกษาละ   ๓๕,๐๐๐ บาท”

  ๕. ในระหว่างที่นักศึกษาที่มีรหัสประจ�าตัวก่อน ๖๑xxxxx ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยังมิได้ช�าระค่า

ธรรมเนียมการศึกษา ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่ก่อนวันประกาศใช้ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับนี้

 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

        ประกาศ  ณ  วันที่   ๒   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

           ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ

                     รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. ๒๕๖๑

------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วย

ความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรกาย

อุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ อธิการบดีจึงออก

ประกาศดังนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๙  ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

 ๒. ให้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

     ๒.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

   ๒.๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่)   ๓,๓๐๐ บาท

   ๒.๑.๒ ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน     ๑๐๐ บาท

   ๒.๑.๓ ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา     ๒๕๐ บาท

    ๒.๑.๔ ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ   ๑,๐๐๐ บาท

   ๒.๑.๕ ค่าบ�ารุงคณะ ภาคการศึกษาละ    ๒,๐๐๐ บาท

   ๒.๑.๖ ค่าบ�ารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ    ๑,๕๐๐ บาท

   ๒.๑.๗ ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา ภาคการศึกษาละ  ๙๐๐ บาท

   ๒.๑.๘ ค่าธรรมเนียมบริการ ภาคการศึกษาละ   ๔๕๐ บาท

   ๒.๑.๙ ค่าบริการ Internet ภาคการศึกษาละ   ๓๐๐ บาท

       ๒.๑.๑๐ ค่าบริการสุขภาพ ปีละ     ๑,๔๐๐ บาท

        ๒.๑.๑๑ ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Health Insurance)  ปีละ ๓,๕๐๐ บาท
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 ๒.๒ ค่าหน่วยกิต

  ๒.๒.๑ นักศึกษาสัญชาติไทย

         - รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ     ๒,๐๐๐ บาท

         - รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ     ๔,๐๐๐ บาท

         - รายวิชาปฏิบัติด้านคลินิก หน่วยกิตละ    ๕,๐๐๐ บาท

     ๒.๒.๑ นักศึกษาต่างสัญชาติ

         - รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ     ๓,๐๐๐ บาท

         - รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ     ๕,๐๐๐ บาท

        - รายวิชาปฏิบัติด้านคลินิก หน่วยกิตละ    ๗,๐๐๐ บาท

 ๒.๓ ค่าสนับสนุนการศึกษา (Education Supporting Fee / Major Fee)

        - ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ส�าหรับนักศึกษาสัญชาติไทย    ๑๒,๐๐๐ บาท

        - ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ส�าหรับนักศึกษาต่างสัญชาติ    ๒๔,๐๐๐ บาท

 ๒.๔. ค่าหน่วยกิตภาคฤดูร้อน  คิดค่าหน่วยกิตในอัตราปกติ

                  ยกเว้นกรณีลงทะเบียนซ�้า คิดเป็น ๒ เท่าของอัตราปกติ

 ๒.๕. อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าปรับ

         ๒.๕.๑ ค่ารักษาสภาพนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ    ๔,๐๐๐ บาท

         ๒.๕.๒ ค่าท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใบใหม่   ใบละ   ๒๕๐ บาท

         ๒.๕.๓ ค่าปรับการลงทะเบียนประจ�าภาคล่าช้ากว่าก�าหนดแต่ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ ครั้งละ ๕๐๐ บาท

         ๒.๕.๔ ค่าปรับการลงทะเบียนประจ�าภาคล่าช้า ที่เกินก�าหนด ๑ สัปดาห์

           แต่ไม่เกิน ๒ สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกิน ๑ สัปดาห์

      หลังเปิดภาคฤดูร้อนช�าระค่าปรับเพิ่มอีกวันละ              ๑๐๐ บาท

      ๒.๕.๕ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตัว  สอบซ่อม  หรือการขอเลื่อนสอบ

         ที่ได้รับการอนุมัติวิชาละ               ๒๐๐ บาท

      ๒.๕.๖ ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง  เช่นหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา/

         ใบแสดงผลการศึกษา / ใบรับรองส�าเร็จการศึกษา ฯลฯ ฉบับละ                    ๕๐ บาท

      ๒.๕.๗ ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูล เช่น แก้ไขชื่อ – สกุล ฯลฯ ครั้งละ   ๒๐ บาท

      ๒.๕.๘ ค่าธรรมเนียมการออกส�าเนาเอกสารอื่น ๆ ฉบับละ    ๒๐ บาท

      ๒.๕.๙ ค่าจัดท�าใบแปลปริญญาบัตร / ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ     ๑๐๐ บาท

 ๓. ในระหว่างท่ีนักศึกษาท่ีมีรหัสประจ�าตัวก่อน ๖๑xxxxx ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยังมิได้ช�าระค่า

ธรรมเนียมการศึกษา ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่ก่อนวันประกาศใช้ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับนี้
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เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) 

พ.ศ. ๒๕๕๙

------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วย

ความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหิดล

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โดยความเห็นชอบคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอังคาร

ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ อธิการบดีจึงก�าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหิดล ไว้ดังนี้

  ๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

   ๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่)       ๒,๐๐๐ บาท

   ๑.๒ ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน      ๑๐๐ บาท

   ๑.๓ ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา       ๒๕๐ บาท

   ๑.๔ ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ     ๑,๐๐๐ บาท

   ๑.๕ ค่าบ�ารุงคณะ ภาคการศึกษาละ      ๒,๐๐๐ บาท

   ๑.๖ ค่าบ�ารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ     ๑,๕๐๐ บาท

   ๑.๗ ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา ภาคการศึกษาละ    ๙๐๐ บาท

   ๑.๘ ค่าธรรมเนียมบริการ ภาคการศึกษาละ     ๔๕๐ บาท

   ๑.๙ ค่าบริการ Internet ภาคการศึกษาละ     ๓๐๐ บาท

   ๑.๑๐ ค่าบริการสุขภาพ ปีละ       ๑,๔๐๐ บาท

  ๒. ค่าหน่วยกิต

   ๒.๑ นักศึกษาสัญชาติไทย

    - รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ      ๑,๕๐๐ บาท

   - รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ      ๒,๐๐๐ บาท
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   ๒.๒ นักศึกษาต่างสัญชาติ

    - รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ     ๓,๐๐๐ บาท

   - รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ     ๔,๐๐๐ บาท

  ๓. ค่าสนับสนุนการศึกษา (Education Supporting Fee / Major Fee)         ๑๒,๐๐๐ บาท

       ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง  

  ๔. ค่าหน่วยกิตภาคฤดูร้อน  คิดเป็น  ๒ เท่าในข้อ ๒ (กรณีลงทะเบียนซ�้า)

  ๕. อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าปรับ

  ๕.๑  ค่ารักษาสภาพนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ    ๔,๐๐๐ บาท

   ๕.๒  ค่าท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใบใหม่   ใบละ   ๒๕๐ บาท

   ๕.๓  ค่าปรับการลงทะเบียนประจ�าภาคล่าช้ากว่าก�าหนด

    แต่ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ครั้งละ     ๕๐๐ บาท

   ๕.๔  ค่าปรับการลงทะเบียนประจ�าภาคล่าช้า ที่เกินก�าหนด ๑ สัปดาห์

    แต่ไม่เกิน ๒ สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกิน ๑ สัปดาห์

          หลังเปิดภาคฤดูร้อนช�าระค่าปรับเพิ่มอีกวันละ   ๑๐๐ บาท

   ๕.๕  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตัว  สอบซ่อม  

   หรือการขอเลื่อนสอบที่ได้รับการอนุมัติวิชาละ    ๒๐๐ บาท

   ๕.๖  ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง  เช่นหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา /

   ใบแสดงผลการศึกษา / ใบรับรองส�าเร็จการศึกษา ฯลฯ ฉบับละ ๕๐ บาท

   ๕.๗  ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูล เช่น แก้ไขชื่อ – สกุล ฯลฯ ครั้งละ ๒๐ บาท

   ๕.๘  ค่าธรรมเนียมการออกส�าเนาเอกสารอื่น ๆ ฉบับละ   ๒๐ บาท

   ๕.๙  ค่าจัดท�าใบแปลปริญญาบัตร / ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ    ๑๐๐ บาท

ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙

               ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร

                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

------------------------------

  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วย

ความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  อาศัยอ�านาจตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ อธิการบดีจึงออก

ประกาศไว้ดังนี้

  ๑. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

   “๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่)           ๒,๓๐๐ บาท”

  ๒. ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น ข้อ ๑.๑๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 

๒๕๕๙  

   “๑.๑๑ ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Health Insurance)  ปีละ      ๓,๕๐๐ บาท”

  ๓. ในระหว่างที่นักศึกษาที่มีรหัสประจ�าตัวก่อน ๖๑xxxxx ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยังมิได้ช�าระค่า

ธรรมเนียมการศึกษา ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่ก่อนวันประกาศใช้ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับนี้

  ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

            ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ

            รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๙

------------------------------
เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วย

ความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาศัยอ�านาจตามข้อ  ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และการเงิน พ.ศ.

๒๕๕๑ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ อธิการบดีจึงก�าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ไว้ดังนี้

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่)    ๒,๐๐๐ บาท

๑.๒ ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน                       ๑๐๐ บาท

๑.๓ ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา  ๒๕๐ บาท

๑.๔ ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐ บาท

๑.๕ ค่าบ�ารุงคณะ ภาคการศึกษาละ  ๒,๐๐๐ บาท

๑.๖ ค่าบ�ารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ  ๑,๕๐๐ บาท

๑.๗ ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา ภาคการศึกษาละ  ๙๐๐ บาท

๑.๘ ค่าธรรมเนียมบริการ ภาคการศึกษาละ                           ๔๕๐ บาท

๑.๙ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาละ  ๓๐๐ บาท

๑.๑๐ ค่าบริการสุขภาพ ปีละ  ๑,๔๐๐ บาท

๒. ค่าหน่วยกิต  

๒.๑ นักศึกษาสัญชาติไทย  

- รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ  ๒,๐๐๐ บาท

- รายวิชาปฏิบัติ/คลินิก หน่วยกิตละ  ๔,๐๐๐ บาท
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๒.๒ นักศึกษาต่างสัญชาติ  

- รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ  ๔,๐๐๐   บาท

- รายวิชาปฏิบัติ/คลินิก หน่วยกิตละ  ๘,๐๐๐   บาท

๓.  ค่าสนับสนุนการศึกษา (Education Supporting Fee/ Major Fee)  ๖๐๐,๐๐๐    บาท

       ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๔.  ค่าหน่วยกิตภาคฤดูร้อน คิดค่าหน่วยกิตในอตัราปกติ 

      ยกเว้นกรณีลงทะเบียนซ�้า คิดเป็น ๒ เท่า ของอัตราปกติ

๕. อตัราค่าธรรมเนียมอืน่ๆ และค่าปรับ

 ๕.๑ ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ  ๔,๐๐๐ บาท

 ๕.๒ ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐ บาท

 ๕.๓ ค่าท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใบใหม่ ใบละ  ๒๕๐ บาท

 ๕.๔ ค่าปรับการลงทะเบียนประจ�าภาคล่าช้ากว่าก�าหนดแต่ไม่เกิน ๑  สัปดาห์     

  ครั้งละ ๕๐๐ บาท

 ๕.๕ ค่าปรับการลงทะเบียนประจ�าภาคล่าช้า ที่เกินก�าหนด ๑ สัปดาห์ 

       แต่ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หลังเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกิน

       ๑ สัปดาห์หลังเปิดภาคฤดูร้อน ช�าระค่าปรับเพิ่มอีก วันละ                 ๑๐๐ บาท

 ๕.๖ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตัว สอบซ่อม หรือ                                             

       การขอเลื่อนสอบท่ีได้รับการอนุมัติ วิชาละ  ๒๐๐ บาท 

 ๕.๗ ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง เช่นหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา/

       ใบแสดงผลการศึกษา / ใบรับรองส�าเร็จการศึกษา ฯลฯ ฉบับละ  ๕๐ บาท

 ๕.๘ ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูล เช่น แก้ไขช่ือ - สกุล ฯลฯ ครั้งละ  ๒๐ บาท

 ๕.๙ ค่าธรรมเนียมการออกส�าเนาเอกสารอื่น ๆ ฉบับละ  ๒๐ บาท

 ๕.๑๐ ค่าจัดท�าใบแปลปริญญาบัตร / ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 

   ทั้งนี้ตั้งแตป่ีการศึกษา  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่  ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

           (ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร) 

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

------------------------------

  เพือ่ให้การลงทะเบยีนเรียนและการช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษาส�าหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล เป็นไปด้วยความ

เหมาะสม มหาวทิยาลยัมหดิล จงึก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมการศกึษา ส�าหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ี หลกัสตูรทนัตแพทย

ศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

  อาศัยอ�านาจตามข้อ  ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว ่าด ้วยการบริหารงบประมาณ และการเงิน  

พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก�าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ อธิการบดีจึง

ออกประกาศไว้ดงันี้

  ๑. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

   “๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่)      ๒,๓๐๐ บาท”

  ๒. ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น ข้อ ๑.๑๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.๒๕๕๙

   “๒.๑๑ ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Health Insurance)  ปีละ ๓,๕๐๐ บาท”

 ๓. ในระหว่างท่ีนักศึกษาท่ีมีรหัสประจ�าตัวก่อน ๖๑xxxxx ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยังมิได้ช�าระค่า

ธรรมเนียมการศึกษา ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลทีม่ีอยู่ก่อนวนัประกาศใช้ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับนี้

 

    ทั้งนี้ตั้งแตป่ีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ

          รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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การขอหนังสือส�าคัญทางการศึกษา
01 ข้ันตอนการขอใบรับรองและใบแสดงผลการศึกษา

1. กรอกแบบฟอร์มใบค�าร้องขอหนังสือ
ส�าคัญทางการศึกษา ที่จุดบริการ one 
stop service
2. รอเจ้าหน้าที่เรียกตามล�าดับ
3. ช�าระค่าธรรมเนียม
4. เก็บใบเสร็จรับเงินไว้รอรับหนังสือ
ส�าคัญทางการศึกษา

1. กรอกค�าร้องขอเอกสารในแบบฟอร์ม
ออนไลน์ โดยเข้าผ่าน Facebook กอง
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
โพสต์ที่ถูกปักหมุด
2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3. ด�าเนินการช�าระค่าธรรมเนียมราย
ละเอียดตามอีเมลที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
4. รอรับหนังสือส�าคัญทางการศึกษาจาก
ไปรษณีย์

ONE STOP SERVICE ONLINE

02 ช่องทางการให้บริการ

ส�าหรับนักศึกษาปัจจุบันและผู้ส�าเร็จการศึกษา 
ติดต่อด้วยตนเอง (หรือมอบหมายให้ผู้อื่นติดต่อแทน) 
ณ MUSAIS (Mahidol University Student, Academic & International Services) 
ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
(โปรดติดต่อท�ารายการก่อน เวลา 16.00 น.)

MUSAIS
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ประเภท การเตรียมตัว/เอกสารประกอบ
ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม  

(บาท)One stop service Online

ใบแสดงผลการศึกษา รหัสประจ�าตัวนักศึกษา  

ปีการศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา
1 ชม. 5 วัน 50

ใบรับรองการเป็น

นักศึกษา

รหัสประจ�าตัวนักศึกษา
3 วัน 5 วัน 50

ใบรับรองคาดว่าจะ

ส�าเร็จการศึกษา

รหัสประจ�าตัวนักศึกษา
3 วัน 5 วัน 50

ใบรับรองการส�าเร็จ

การศึกษา (หนังสือ

รับรองคุณวุฒิ)

* หลังสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ

ปริญญา 1 สัปดาห์

รหัสประจ�าตัวนักศึกษา

3 วัน 5 วัน 50

ใบแปลปริญญาบัตร ส�าเนาปริญญาบัตร 3 วัน 5 วัน 100

ส�าหรับนักศึกษาปัจจุบัน 
ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ งานการศึกษาคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด โดยเปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการFaculty

Facebook

Facebook กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในโพสต์ที่ถูกปักหมุด

03 ประเภทหนังสือส�าคัญทางการศึกษา
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หมายเหตุ  • การขอเอกสารเสร็จสิ้นต่อเมื่อช�าระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

  • กรณีขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ ระยะเวลาบริการจะสิ้นสุดเมื่อเจ้าหน้าที่จัดส่งไปรษณีย์แล้ว โดยถือ  

  ไปรษณีย์ต้นทางเป็นส�าคัญ

   • มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ครั้งละ 20 บาท และด่วนพิเศษในประเทศ  

  (EMS) ครั้งละ 50 บาท

  • การขอเอกสารแทนจะต้องมีหนังสือมอบอ�านาจ พร้อมส�าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

ที่ ประเภท เอกสาร ระยะเวลา

1 การแก้ไขชื่อ นามสกุล ตนเอง บิดา มารดา และที่อยู่ สน.เขต/ก.มหาดไทย 3 วัน

2 การตรวจสอบเกรด - แก้ไขเกรด คณะ 1 สัปดาห์

3 แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียน เอกสารการลงทะเบียนเรียน 3 วัน

ประเภท การเตรียมตัว/เอกสารประกอบ
ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม  

(บาท)One stop service Online

ใบแทนปริญญาบัตร - ส�าเนาปริญญาบัตรของตนเอง

- กรณีไม่มีส�าเนาใบปริญญาบัตร

ของตนเอง ให้น�าส�าเนาปริญญา

บัตรของเพื่อนรุ่นเดียวกันมา

- ใบปริญญาที่ช�ารุด (กรณีช�ารุด)

- ใบแจ้งความ  

(กรณีสูญหาย)

4 สัปดาห์ 5 วัน 100

รับรองตัวสะกด 

ชื่อ-สกุล*กรณีตัว

สะกดผิดเท่านั้น

ส�าเนาหนังสือเดินทาง  

(Passport) 3 วัน 5 วัน 50

04 การให้บริการแก้ไขข้อมูล
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หน่วยงาน โทรศัพท์

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

One Stop Service ชั้น 1 0 2849 4551

งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 4 กองบริหารการศึกษา 

โทรสาร : 0 2849 4558

0 2849 456 2ถึง 4572

งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 2221 

e mail : mukaeducation@gmail.com

034 585058 ต่อ 2101 - 2104 

หรือ 086 377 9947

วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

วท.บ. (ธรณีศาสตร์)

บธ.บ. (การจัดการ)

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

บัญชีบัณฑิต

งานการศึกษาและ /หรืองานวิชาการคณะ/วิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทยศาสตรบัณฑิต 0 2419 6410 ถึง 11

กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 0 2419 3441

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 0 2419 8826 ถึง 7

เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 0 2419 8987

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แพทยศาสตรบัณฑิต 0 2201 1289, 0 2201 2268

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (รพ.รามาธิบดี) 0 2201 2130, 0 2201 2131

วท.บ. (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 0 2201 2208

สถานที่ติดต่องานทะเบียน งานการศึกษาและ/หรืองาน
วิชาการคณะ/วิทยาลัย

mailto:mukaeducation@gmail.com
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หน่วยงาน โทรศัพท์

วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 0 2201 1484

คณะเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตรบัณฑิต 0 2354 3748

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 0 2200 7555 ต่อ 7633, 7643, 7684

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 0 2200 7555 ต่อ 1017

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

แพทยศาสตรบัณฑิต 0 2244 3152, 0 2668 7087

คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 2201 5050 4

วท.บ.(โครงการทุนพสวท. ป.ตรี โท เอก)

วท.บ.(โครงการทุนศรีตรังทอง ป.ตรีและป.เอก)

วท.บ.(โควตาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง)

วท.บ.(โครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์)

ฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา (คณะแพทยศาสตร์สถาบันพระบรมราช

ชนก)

0 2201 5839

คณะเทคนิคการแพทย์

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 0 2441 4371 78 ต่อ 2849

วท.บ. (รังสีเทคนิค) 0 2441 4371 78 ต่อ 2849

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 0 2640 9850, ต่อ 3702

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 0 2640 9850, ต่อ 3702

คณะกายภาพบ�าบัด

วท.บ. (กายภาพบ�าบัด) 0 2441 5450 ต่อ 20204

วท.บ. (กิจกรรมบ�าบัด) 0 2441 5450 ต่อ 20233
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หน่วยงาน โทรศัพท์

คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 0 2419 7467 ต่อ 1306 8

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 0 2441 524 24 ต่อ 1429

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 0 2441 5000 ต่อ 1110

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 0 2441 4295 8 ต่อ 201, 203

ศศ.บ. (การออกก�าลังกายและการกีฬา) 0 2441 4295 8 ต่อ 201, 203

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 0 2889 2138 ต่อ 6030

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ

ส.บ. 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

ศศ.บ. (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)

0 2849 6556, 6253, 

045 523 211

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ส.บ.

ศศ.บ. (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

วท.บ. (เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง)

083 412 7092, 0 2849 6125, 

086 445 6406
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หน่วยงาน โทรศัพท์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 0 2800 2525 ต่อ 123

คณะศิลปศาสตร์

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 0 2441 4401 8 ต่อ 1101 1102

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 0 2441 4401 8 ต่อ 1101 1102

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วท.บ. (เวชระเบียน) 0 2800 2840 78 ต่อ 1263

วิทยาลัยราชสุดา

ศศ.บ. (หูหนวกศึกษา) 0 2889 5315 9 ต่อ 237 238

ศศ.บ. (ล่ามภาษามือไทย) 0 2889 5315 9 ต่อ 237 238
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ตารางเรียนในรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป
มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไม่ต�่ากว่า 30 หน่วยกิต ซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และก�าหนดให้เรียนในรายวิชาบังคับในชั้นปีที่ 1 จ�านวน 16 

หน่วยกิต ซึ่งได้แก่

รายวิชา หน่วยกิต

มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์
(MUGE 100)

3 (3-0-6)

ศศภอ 103-106 ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 – 4  
(จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ)
(LEAN 103-106)

3 (2-1-0)

ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
(LATH 100)

3 (2-2-5)

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดให้เลือกเรียนตามความประสงค์ 2 - 3 

การจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดให้เรียนในรายวิชาข้างต้นรวมทั้งรายวิชาเลือกเสรีบางรายวิชา ทั้งภาคต้นและภาคปลาย โดยมี

ตารางเรียน ดังนี้

วันอังคาร เวลา 13.30-17.30 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 13.30-17.30 น.

วันศุกร์ เวลา 08.30-12.30 น.

การจัดกลุ่มเรียนในแต่ละรายวิชา ดังน้ี
  รายวิชา มมศท 100 (MUGE 100) มหาวิทยาลัยจัดคละเป็น 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มละประมาณ 1,400 คน โดยมี

นักศึกษาของทุกหลักสูตร ซึ่งรายวิชา มมศท 100 แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 100 คน โดยมีรหัส ดังนี้

  กลุ่ม A แบ่งเป็น 14 กลุ่มย่อย คือ A1, A2, A3, A4, A5, A6,...และ A14 

 กลุ่ม B แบ่งเป็น 14 กลุ่มย่อย คือ B1, B2, B3, B4, B5, B6,...และ B14 

ข้อควรรู้ในการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ
วิชาเลือกเสรี
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  กลุ่ม C แบ่งเป็น 14 กลุ่มย่อย คือ C1, C2, C3, C4, C5, C6,...และ C14

  รายวิชา ศศภท 100 (LATH 100) ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แบ่งนักศึกษาจากกลุ่มรหัส A, B และ C 

เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 60 คน โดยมีรหัส ดังนี้

  กลุ่ม A แบ่งเป็น 14 กลุ่มย่อย คือ A1, A2, A3, A4, A5, A6,...และ A11 

 กลุ่ม B แบ่งเป็น 14 กลุ่มย่อย คือ B1, B2, B3, B4, B5, B6,...และ B11 

  กลุ่ม C แบ่งเป็น 14 กลุ่มย่อย คือ C1, C2, C3, C4, C5, C6,...และ C11

  รายวิชา ศศภอ (ภาษาอังกฤษระดับต้น) (LAEN XXX) แบ่งนักศึกษาจากกลุ่มรหัส A, B และ C เป็นกลุ่มย่อย กลุ่ม

ละไม่เกิน 55 คน โดยมีรหัส ดังนี้

  กลุ่ม A แบ่งเป็น 23 กลุ่มย่อย คือ Sec1, Sec2, Sec3,...และ Sec23 

 กลุ่ม B แบ่งเป็น 21 กลุ่มย่อย คือ Sec24, Sec27, Sec28,...และ Sec44 

  กลุ่ม C แบ่งเป็น 22 กลุ่มย่อย คือ Sec45, Sec52, Sec53,...และ Sec66

ส�าคัญ

การตรวจสอบ
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเรียนรายวิชา มมศท 100 ศศภท 100 และ
ศศภอ (ภาษาอังกฤษระดับต้น) ได้ที่
1. เว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/gened  
 ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
2. Facebook MUGE100 ปีการศึกษา 2563
3. ดาวน์โหลด We mahidol Application จากนั้นเลือกเมนู Academic 
ตามด้วย General Education/Free Electives

ข้อมูลเก่ียวกับรายวิชาศึกษาท่ัวไป สามารถเข้าชมได้ในเว็บไซต์  
https://op.mahidol.ac.th/ea/gened-timetable/
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  มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายให้ทุกส่วนงานมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา เพ่ือน�าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น กองบริหารการ

ศึกษาร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ร่วมกันจัดท�าระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยนักศึกษา

สามารถเข้าท�าแบบประเมินได้ที่เว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/evaluation/ ซ่ึงก�าหนดให้นักศึกษาเข้าท�า 

ประเมินในส่วนของรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถเข้าท�า

ประเมินการจัดการเรียนการสอนในช่วงก่อนสอบปลายภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ ส่วนนักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าท�า

ประเมินได้ตามระยะเวลาที่อาจารย์ผู้สอนก�าหนด โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้แจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

  หากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่ท�าการประเมินการจัดการเรียนการสอนภายในระยะเวลาที่ก�าหนดนักศึกษาจะไม่

สามารถเข้าดูผลการศึกษาได้หลังจาก ประกาศผลการศึกษาเป็นเวลา 7 วัน ดังนั้น ขอให้นักศึกษาประเมินการจัดการ

เรียนการสอนให้ครบทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาด้วย

  อน่ึง การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ถือเป็นความลับ ผู้สอนจะไม่ทราบว่านักศึกษาท่านใดเป็นผู้

ประเมิน ซึ่งผู้สอนจะทราบผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน เมื่อผู้สอนได้ส่งผลการศึกษาครบตามจ�านวนผู้ลง

ทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว

การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/
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โครงการเรียนรู้และทดสอบความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (MU LabPass)

นักศึกษาใหม่ทุกคน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จะต้องเข้าเรียนรู้และทดสอบความรู้ที่เว็บไซต์ https:mux.mahidol.ac.th

ภายในวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2563
 MU LabPass เป็นหลักสูตรเรียนรู้และทดสอบความรู้ “ด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” 

ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา 

และกายวิภาคศาสตร์) ทุกคนจะต้องผ่านหลักสูตรเรียนรู้และทดสอบภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

ข้ันตอนการเข้าใช้ระบบ
1. นักศึกษาเปิดใช้งานบริการอีเมล์ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ใช้อีเมล์และพาสเวิร์ด Login เข้าใช้งานใน

หน้าเว็บไซต์ https:mux.mahidol.ac.th

3. เลือกค้นหารายวิชา MUx LabPass

4. กด Enroll เพื่อเข้าสู่รายวิชา

5. เริ่มเรียนรู้ตามบทเรียน และท�าแบบ

ทดสอบ

ค�าเตือน : หากนักศึกษาไม่เข้าเรียนรู้และทดสอบความรู้ หรือทดสอบความรู้ไม่ผ่าน (ได้รับคะแนนสอบ

น้อยกว่าร้อยละ 80) นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในทุก

รายวิชา ซึ่งจะมีผลท�าให้คะแนนรายวิชา Lab ในครั้งนั้นเป็น 0

ติดต่อสอบถาม: 

(1) กองบริหารการศึกษา โทร: 0 2849 4600

(2) ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (COSHEM) 

 โทร: 0 2 441 4400 ต่อ 1171-80  facebook: MU LabPass

Login เข้าระบบ

ศึกษาบทเรียน 9 บทเรียน

เลือกรายวิชา

เเบบทดสอบ Post-test 20 ข้อ

เเบบประเมิน

รับ Certificate

MUx-LabPass ภาษาไทย

MUx-LabPass ภาษาอังกฤษ

เเบบทดสอบเก็บคะเเนน 

ท้ายบทเรียน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
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บัตรนักศึกษา SMART CARD

ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มการใช้งานที่จ�าเป็นกับนักศึกษา เช่น การใช้งานห้องกิจกรรม/ชมรมกีฬาต่างๆ ศูนย์อาหาร ห้องปฏิบัติ

การคอมพิวเตอร์ จักรยานสีขาว เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการใช้บัตร 

Smart Card ต่อไป

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายใช้บัตรประจ�าตัวนักศึกษารูปแบบใหม่ ที่เรียกว่าบัตร Smart Card ซึ่ง

บัตรนี้ได้ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งนักศึกษาสามารถน�าบัตร Smart Card ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้มากมาย ซึ่ง

ระยะแรกนักศึกษาสามารถน�าบัตรมาใช้งานกับระบบต่างๆ ดังนี้

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

การเข้าห้องเรียน ที่มหาวิทยาลัยใช้จัดการ
เรียนการสอน

การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม Activity  
Transcript

การยืม-คืน หนังสือที่ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
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การบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

การบริการด้านสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาวิชาทหาร/ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การช่วยเหลือด้านสุขภาวะทางใจ 

การท�างานพิเศษนอกเวลาเรียนหรือปิดภาคการศึกษาส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล

การบริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาพิการ

วินัยนักศึกษา และเครื่องแบบนักศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์เเละการร้องทุกข์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่พักอาศัยส�าหรับนักศึกษา (ศาลายา) 

หอสมุดและคลังความรู้ในมหาวิทยาลัยมหิดล

การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการต่าง ๆ เช่น ไปรษณีย์ ธนาคาร ร้านอาหาร 

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สนามกีฬาที่เปิดให้บริการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี
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ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย
(ติดตามรายละเอียดได้ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด)

-ทุนภูมิพล  ส�าหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่ 

มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และท�าคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทุนละ 50,000 บาท จ�านวน 1 ทุน เป็น

ทุนพระราชทานที่ได้รับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

-ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล  ส�าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งแต่ทุนละ 

5,000 – 30,000 บาท

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 

ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล่งทุนการศึกษา ดังนี้

การบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กร

สาธารณะกุศลที่ให้การสนับสนุนการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยด�าเนิน

การตามวัตถุประสงค์ท่ีเจ้าของทุนก�าหนด คุณสมบัติและเง่ือนไขของผู้ขอรับทุน ซ่ึงนักศึกษา

สามารถติดตามได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (กองกิจการนักศึกษา www.op.ma-

hidol.ac.th.sa)  หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย ต้นสังกัด

ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ซึ่งอาจมีผลกระทบและผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือ

มารดาเสียชีวิต บ้านไฟไหม้ นักศึกษาสามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย ต้น

สังกัด

ทั้งนี้ผู้รับทุนฉุกเฉินจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจ�านวน ได้แก่ ค่าเทอม ค่าหนังสือ 

ค่าหอพัก ค่าครองชีพ อยู่ก่อนแล้ว

http://www.op.mahidol.ac.th.sa
http://www.op.mahidol.ac.th.sa
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ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  เป็นทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศกึษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักและมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  เพ่ือเป็นค่า 

เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติและหลัก

เกณฑ์ตามที่กองทุนก�าหนด แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

  ลักษณะที่ 1  คือ  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นการกู้ยืมเงินค่าเล่า

เรียนตามอัตราค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนก�าหนด 

และค่าครองชีพเป็นรายเดือน รวม 12 เดือน ปีละ 36,000 บาท

  ลักษณะที่ 2  คือ  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมี

ความจ�าเป็นต่อการพัฒนา ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ เป็นการกู้ยืมเงินได้เฉพาะค่าเล่า

เรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนก�าหนด 

  นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา www.op.mahidol.ac.th/sa  

หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2849 4656 

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


การบริการด้านกิจการนักศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

120 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563  

เกณฑ์การรับบริการด้านสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 การรับบริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

 มหาวิทยาลัยมหิดลได้น�าสวัสดิการของภาครัฐร่วมกับบริการของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทุกคร้ังที่รับบริการให้

นักศึกษาแสดงบัตรประจ�าตัวนักศึกษาและบัตรประจ�าตัวประชาชน (ส�าหรับนักศึกษาไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (ส�าหรับ

นักศึกษาต่างชาติ) เพื่อให้สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิก่อนให้บริการทุกคร้ัง โดยการบริการด้านสุขภาพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ประกอบด้วย

การบริการด้านสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

1.สิทธิในการรับบริการตรวจรักษา

อาการเจ็บป่วย โดยการให้การ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจ

รักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ทั้งทาง

กายและจิตใจ

2. สิทธิในการรักษาทางทันตกรรม

ของนักศึกษา
3. สิทธิในการรับเงินสงเคราะห์

นักศึกษา

เป็นนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

มีบัตรแสดงตนเป็นนักศึกษา   

(บัตรประจ�าตัวนักศึกษามหิดล)
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สิทธิในการรับบริการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วย
 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับการดูแลในกรณีเจ็บป่วย สามารถเข้า

รับการตรวจรักษาได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาหรือสถานพยาบาลสังกัด

มหาวิทยาลัยมหิดลหรือสถานพยาบาลเครือข่าย ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่การศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยมหิดลบูรณาการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ (สปสช.) ร่วมกับบริการของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงส่งผลให้นักศึกษาได้รับ 

สิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สถานที่ให้บริการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น (หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา)

  หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา ศาลายา (MU Health)

  คลินิกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

  คลินิกวัยทีน (Adolescent  Clinic) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

  หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

  หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์

  หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

  หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี

  สถานที่รับยาในการรักษาพยาบาลกับมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

  ห้องพยาบาล ประจ�าวิทยาเขตนครสวรรค์

  ห้องพยาบาล ประจ�าวิทยาเขตอ�านาจเจริญ

  สถานพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

  โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ศูนย์การแพทย์มหิดลบ�ารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

  สถานพยาบาลเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล

  โรงพยาบาลพุทมณฑล
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  โรงพยาบาลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์

  โรงพยาบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

  โรงพยาบาลอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ

โดยสามารถศึกษารายละเอียดวันเวลาที่ให้บริการของสถานพยาบาลแต่ละแห่งได้จากตารางต่อไปนี้

พื้นที่การเรียนการสอน สถานที่ตั้ง ช่องทางติดต่อ เวลาท�าการ พบแพทย์

พื้นที่ศาลายา     

- หน่วยบริการสุขภาพ

นักศึกษา ศาลายา

ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลา

ยา

0 2849 4529 ถึง 30 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.30 - 18.00 น.

  - คลินิกการกีฬา ชั้น 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา

0 2441 4295 ถึง 8 

ต่อ 105

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.30 - 16.30 น.

ตามนัดหมาย

  - คลินิกวัยทีน (Adoles-

cent Clinic)

ชั้น 4 อาคารปัญญาวัฒนา  

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา

เด็กและครอบครัว

0 2441 0602 ถึง 8 

ต่อ 1202

(วันจันทร์ - วันศุกร์ 

09.00 - 16.00 น.

ตามนัดหมาย

  - ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก  มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑล

สาย 4 ต�าบลศาลายา  อ�าเภอ

พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

0 2849 6600 ทุกวัน 

07.00 - 20.00 น.  

(ฉุกเฉิน 24 ชม.)

 

  - โรงพยาบาลพุทธมณฑล เลขที่ 140 หมู่ 1 ต�าบลศาลายา 

อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

0 2444 6032 - 33 บริการทุกวัน 24 ชม.  

พื้นที่บางกอกน้อย     

  - หน่วยบริการสุขภาพ

นักศึกษา คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล

ห้อง 499 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลศิริราช

0 2419 7389 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.00-16.00 น.

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

12.00 - 13.00 น.
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พื้นที่การเรียนการสอน สถานที่ตั้ง ช่องทางติดต่อ เวลาท�าการ พบแพทย์

  - โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวง

ศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ

0 2419 7000 บริการ 24 ชม.  

พื้นที่พญาไท     

  - หน่วยบริการสุขภาพ

บุคลากร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาล

รามาธิบดี

0 2201 0443 - 4 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.00 - 16.00 น.

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.00 - 16.00 น.

  - หน่วยบริการสุขภาพ

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ชั้น 1 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะ

วิทยาศาสตร์ (พญาไท)

0 2201 5000 ต่อ 

5203

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

09.00 - 16.00 น.

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

12.00 - 13.00 น.

  - หน่วยบริการสุขภาพ

นักศึกษา คณะทันต

แพทยศาสตร์

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

0 2246 1225 ถึง 31 

ต่อ 5210

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

12.30 - 13.00 น.

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

12.30-13.00 น.

  - สถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน คณะ

เภสัชศาสตร์

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร์

0 2644 4609 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.30 - 16.30 น.

-

  - โรงพยาบาลเวชศาสตร์

เขตร้อน

เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี เขต

ราชเทวี กรุงเทพฯ

0 2306 9199 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.00 - 16.00 น.

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

12.00 - 13.00 น.

  - โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

0 2201 1000 บริการทุกวัน 24 ชม.  

พื้นที่สมุทรปราการ     

  - โรงพยาบาลรามาธิบดีจัก

รีนฤบดินทร์ สถาบันการ

แพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี

เลขที่ 111 หมู่ 14 ถนน

เลียบคลองส่งน�้าสุวรรณภูมิ ต�าบล

บางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ

0 2839 6000 บริการทุกวัน 24 ชม.  
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พื้นที่การเรียนการสอน สถานที่ตั้ง ช่องทางติดต่อ เวลาท�าการ พบแพทย์

พื้นที่กาญจนบุรี     

  - หน่วยบริการสุขภาพ

นักศึกษา วิทยาเขต

กาญจนบุรี

ชั้น 1 อาคาร one stop service 

หอพักนักศึกษาวิทยาเขต

กาญจนบุรี

0 3458 5058 ถึง 76 

ต่อ 4103 

norngnut.som@

mahidol.ac.th

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.30-20.00 น.

(วันอังคาร) 

17.00 - 19.00 น.

  - โรงพยาบาลไทรโยค เลขที่ 22/1 หมู่ 1  

ต�าบลลุ่มสุ่ม  อ�าเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี

0 3459 1300 - 2 บริการทุกวัน 24 ชม.  

พื้นที่นครสวรรค์     

  - ศูนย์การแพทย์มหิดล

บ�ารุงรักษ์

เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ต�าบลเขาทอง 

อ�าเภอพยุหะคีรี  

จังหวัดนครสวรรค์

08 8274 6611, 06 

3819 0566

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.30-16.30 น.

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.30-16.30 น.

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบลเขาทอง

เลขที่ 90 หมู่ 5 บ้านเขาทอง 

ต�าบลเขาทอง อ�าเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค์

0 5638 2092 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.30-16.30 น.

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.30-16.30 น.

  - โรงพยาบาลพยุหะคีรี ต�าบลย่านมัทรี  อ�าเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค์

0 5634 2001 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.30-16.30 น.

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

08.30-16.30 น.

  - โรงพยาบาลสวรรค์

ประชารักษ์

เลขที่ 111 หมู่ 2 ต�าบลปากน�้าโพ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

0 5621 9888 บริการทุกวัน 24 ชม.  

พื้นที่อ�านาจเจริญ     

  - โรงพยาบาลอ�านาจเจริญ เลขที่ 291 หมู่ 6 ถนนอรุณ

ประเสริฐ  ต�าบลบุ่ง  อ�าเภอเมือง   

จังหวัดอ�านาจเจริญ

0 4551 1940 บริการทุกวัน 24 ชม.  

หมายเหตุ การเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาล อาจมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เอง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลก�าหนดกรอบของสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ให้ส�าหรับนักศึกษาภายใต้รายการที่กรมบัญชี

กลางก�าหนดไว้เท่าน้ัน



 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563 125

การบริการด้านกิจการนักศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

สิทธิในการรักษาทางทันตกรรมนักศึกษา
 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับการดูแลทางทันตกรรมตามสิทธิ

พื้นฐานของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย การอุดฟัน การถอนฟัน การขูดหินปูน 

เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถรับบริการทางทันตกรรมได้ตามสถานที่ดังนี้

สถานที่ให้บริการด้านทันตกรรมนักศึกษา

  งานทันตกรรมโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  งานทันตกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์

  โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิริธร คณะทันตแพทยศาสตร์

หน่วยทันตกรรม ช่องทางติดต่อหน่วย เวลาท�าการ

งานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

งานทันตกรรม ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล

ศิริราช

0 2419 7415 ถึง 17 12.30 - 15.00 น. 

(วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี)

งานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 โรงพยาบาลรามาธิบดี

0 2201 1210 

0 2201 1164

12.30 - 13.30 น. 

(วันอังคาร - วันพฤหัสบดี)

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ 

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ชั้น 5 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์

0 2200 7557 13.00 - 15.00 น. 

(วันอังคาร และวันศุกร)์

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันต

แพทยศาสตร์ 

ชั้น 2 แผนกทันตกรรม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

(และหน่วยทันตกรรมตามตารางข้างต้น)

0 2849 6600 ต่อ 2004 

0 2849 6600 ต่อ 2031 

0 2849 6600 ต่อ 3053

08.00 - 16.00 น. 

(วันจันทร์ - วันศุกร์) 

(เฉพาะวนัพธุ ให้บรกิาร 08.00 - 12.00 น.)

สิทธิในการรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่สูญเสียสมรรถภาพในการท�างาน

ของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ หรือเสียชีวิต 

นกัศกึษาหรอืทายาทตามกฎหมายจะได้รบัเงนิสงเคราะห์นกัศึกษาจากมหาวทิยาลัยมหิดล

จ�านวน 100,000 บาท โดยนกัศกึษาหรอืทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของนกัศกึษา ตดิต่อ

ยืน่เอกสารขอรบัเงนิสงเคราะห์นกัศกึษาได้ทีง่านกิจการนกัศกึษาส่วนงาน หรอื งานการ

ศกึษาส่วนงาน (ซ่ึงแต่ละส่วนงานเป็นผู้ก�าหนด) หรืองานบริการและสวสัดกิาร
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นกัศกึษา กองกจิการนกัศกึษา ชัน้ 3 ศนูย์การเรยีนรูม้หิดล มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (นบัจาก

วนัทีน่กัศึกษาสญูเสยีสมรรถภาพในการท�างานของอวยัวะส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกายจนไม่สามารถศกึษาต่อไปได้หรอืเสยีชีวติ) 

โดยเอกสารทีต้่องเตรยีม ประกอบด้วย

สัญลักษณ์ของเอกสาร :  √ = เอกสารที่ใช้  x = เอกสารที่ไม่ใช้

เอกสารประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีสูญเสียสมรรถภาพฯ กรณีเสียชีวิต

1. แบบฟอร์มส�าหรับยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา
(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล)

แบบฟอร์ม 1 ก. แบบฟอร์ม 2 ก.

2. ส�าเนาหลักฐานแสดงการตาย (ใบมรณะบัตร) ของนักศึกษาที่เสียชีวิต x √

3. หลักฐานใบรับรองแพทย์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งแสดงว่าการสูญเสียสมรรถภาพในการท�างาน

นั้นมีผลท�าให้นักศึกษาผู้นั้นไม่สามารถที่จะศึกษาต่อไปได้
√ x

4. ส�าเนาหลักฐานการช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ�าปีการศึกษานั้นๆ (ติดต่อ

ขอรับได้ที่ส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษา)
√ √

5. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวของนักศึกษา พร้อมรับรองส�าเนา √ √

6. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของนักศึกษา (ส�าหรับนักศึกษาไทย) หรือส�าเนา

หนังสือเดินทางของนักศึกษา (ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ) พร้อรับรองส�าเนา
√ √

7. ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฎชื่อ - นามสกุล ของนักศึกษา √ √

8. ส�าเนาหลักฐานการทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถึงแก่กรรม (เช่น ใบส�าคัญการ

สมรสระหว่างบิดา - มารดาของผู้ถึงแก่กรรม หรือหลักฐานการจดทะเบียนว่าผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร 

หรือค�าพิพากษาที่แสดงว่าผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร)

x √

9. ส�าเนาหลักฐานการเป็นสามี หรือ ภริยา โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถึงแก่กรรม (ใบ
ส�าคัญการสมรส)

x √

10. ส�าเนาหลักฐานการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ใบส�าคัญการสมรส หรือ

หลักฐานบิดา - มารดา (ผู้ถึงแก่กรรม) จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือค�าพิพากษาของ

ศาลที่แสดงว่าเป็นบุตรของผู้ถึงแก่กรรมจริง (กรณีที่ผู้ถึงแก่กรรมเป็นบิดา - มารดา)

x √

11. ส�าเนาหลกัฐานแสดงการเป็นผูป้กครองตามกฏหมายในกรณทีีผู่ถ้งึแก่กรรมมบีตุรผูเ้ยาว์ และ

บตุรนัน้ไม่มีบดิาหรือมารดาและไม่สามารถท่ีจะมารบัเงนิสงเคราะห์นกัศึกษาด้วยตวัเอง
x √

12. ส�าเนาหลกัฐานการตาย (ใบมรณะบตัร) ของทายาทผูมี้สทิธิร์บัเงินสงเคราะห์นกัศกึษาทกุคน (ถ้าม)ี x √

13. ส�าเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาทุกคน x √

14. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ของผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา √ √

15. ส�าเนาทะเบยีนบ้านทีป่รากฎช่ือ - นามสกลุ ของผูย้ืน่เร่ืองขอรบัเงนิสงเคราะห์นกัศึกษา √ √

16. ส�าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกคน (ถ้ามี) √ √
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage : Mahidol Health
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สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติที่นักศึกษาควรรู้เกี่ยวกับการเข้ารับราชการทหาร
 

สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติที่นักศึกษาควรรู้ ประกอบด้วย 

 1.  นักศึกษา (ชาย)  สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติในการ “ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร”

 2.  นักศึกษา (ชาย) สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติในการ “ขอผ่อนผันเรียกพล”

 3.  นักศึกษา (ชาย/หญิง) สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติในการ “เข้ารับการฝึกวิชาทหาร”

ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

1. นักศึกษา (ชาย) สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติในการ “ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร”

 ตามที่ กองทัพบก จะท�าการตรวจเลือกชายผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 21 ปี (บริบูรณ์) ไปเข้ารับราชการทหาร

กองประจ�าการ โดยท�าการตรวจเลือกในห้วงวันที่ 12 - 1 เมษายน (ของทุกปี)  นักศึกษาที่มีอายุครบก�าหนดต้อง

ไปตรวจเลือกทหารกองเกิน (เกณฑ์ทหาร) หากอยู่ในระหว่างการศึกษาเรียนรู้ตามกฎกระทรวง ให้นักศึกษามา

แสดงตนขอใช้สิทธิผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน (ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร)  ตามมาตรา 29 (3) ตั้งแต่วันที่ 1 

31 - ตุลาคม (ก่อนปีที่ต้องไปเข้ารับตรวจเลือก) ดังนี้ 

การศึกษาวิชาทหาร/ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
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คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผันฯ หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ สถานที่ติดต่อขอผ่อนผันฯ

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและก�าลัง    

   ศึกษาอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  

   ในระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท

2. ไม่ส�าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

3. อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์

หมายเหตุ  :    นักศึกษาที่อยู่ระหว่าง

ฝึกวิชาทหาร หรือจบการฝึกวิชาทหาร

ชั้นปีที่ 3 แล้วไม่ต้องขอผ่อนผันฯ

1. แบบค�าร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร 

2. ส�าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร     

(แบบ สด 35)  

3. ส�าเนาใบส�าคัญ (แบบ สด 9)

4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 

6. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา 

7. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน  

8. ส�าเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว -  

   ชื่อสกุล (ถ้ามี)

9. ส�าเนาใบโอนย้ายภูมิล�าเนา (ถ้ามี)

งานกิจการนักศึกษา/งานการศึกษา

คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต  (ต้นสังกัด)

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

หมายเลขโทรศัพท์ 4509-2849-0

www.op.mahidol.ac.th/sa

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 บัญญัติว่า

“ชายที่มีสัญชาติเป็นไทย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน”

การเรียกพล ของก�าลังพลส�ารอง (หรือทหารกองหนุน)
 นักศึกษา (ชาย) เมื่อส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียนน�าปลดเป็นก�าลังพลส�ารอง (หรือ

ทหารกองหนุน)  หากได้รับ “หมายเรียกพล” จากหน่วยงานทหารต้นสังกัดหรือส่วนงานราชการตามเขตภูมิล�าเนาทหารให้

ไปรายงานตัว “เพื่อตรวจสอบสภาพ/เพื่อฝึกวิชาทหาร/หรือเพื่อทดลองความพร่ังพร้อม” ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ

ราชการทหาร  หากอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ตามกฎกระทรวง นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์ขอผ่อนผัน “การเรียกพล” ได้จน

จบการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้  

คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผันฯ เอกสารประกอบการขอผ่อนผันฯ สถานที่ติดต่อขอผ่อนผันฯ

1.  ส�าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 

    ขึ้นไปและได้ขึ้นทะเบียนน�าปลดเป็น 

    ทหารกองหนุน (รับสมุด สด 8) แล้ว

1.  ส�าเนาหมายเรียกพล  (ถ้ามี)

2.  ส�าเนาใบส�าคัญ (แบบ สด 8)

3.  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

4.  ส�าเนาทะเบียนบ้าน

5.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

6.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา/งานการศึกษา

คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต (ต้นสังกัด)

หรือที่ 

หมายเลขโทรศัพท์ 02 849 4509

www.op.mahidol.ac.th/sa

2.  มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และก�าลัง

    ศึกษาอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ใน

ระดับปริญญาตรี

ก�าลังพลส�ารองรักหน้าที่ พร้อมทันทีเมื่อเรียกพล
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3. นักศึกษา (ชาย/หญิง) สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติในการ  “เข้ารับการฝึกวิชาทหาร”

 สถานศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยมหิดล รับรายงานตัวนักศึกษา (ชาย/หญิง) เข้าฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง

ชั้นปีที่ 5 ตามระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ของหน่วยบัญชาการ

รักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกวิชาทหารให้มาแสดงตนเพื่อขอรับใบสมัครและ

แบบรายงานตัว ได้ที่ : กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3  อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หมายเลข

โทรศัพท์ 0-2849-4509 หรือที่ www.op.mahidol.ac.th/sa

นักศึกษาวิชาทหาร

น. น�้าหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี
ศ. ศึกษาดี มีความรู้คู่คุณธรรม

ท. ท�าความดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
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ส�าหรับการใช้บริการ OOCA มีขั้นตอนดังนี้

 1) ต้องเข้าไปแสดงความยินยอมเปิดเผยอีเมลมหาวิทยาลัยก่อน โดยเข้าไป Log in ที่ https://smartedu.mahidol.ac.th> 

สารสนเทศนักศึกษา > ระบบขึ้นทะเบียนสิทธิฯ > กดยินยอม

 2) อีเมลจะถูกน�าเข้าระบบ OOCA ในวันอังคารถัดไป

 3) ดูขั้นตอนการใช้งานที่ http://bit.ly/2MGS7jM 

การช่วยเหลือด้านสุขภาวะทางใจ 
  มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงจาก

วัยเด็กสู่วัยผู้ใหม่ อาจเกิดความขัดแย้งและสับสนในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ การปรับตัวจาก

บ้านและครอบครัวสู่การใช้ชีวิตล�าพังในหอพัก การปรับตัวในการคบเพื่อนใหม่ เพศเดียวกันและต่างเพศ ตลอดจนความ

วิตกกังวลในการหางานท�าก่อนจบการศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ในมหาวิทยาลัยได้  

  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีบริการให้การปรึกษา เป็นการช่วยเหลือที่มุ่งเน้นในเรื่องของการลดความเครียด ช่วย

ให้นักศึกษามองเห็นปัญหา และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ชัดเจน และช่วยให้นักศึกษาดึงคุณค่า ศักยภาพภายในของตนเอง

ออกมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

  หารช่วยเหลือนี้ นักศึกษาวางใจได้ว่า เราจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ยกเว้นว่า ข้อมูลดังกล่าว จะก่อให้เกิด

ความไม่ปลอดภัยแก่ตัวนักศึกษา และผู้อื่น

เม่ือเผชิญกับปัญหาท่ีรู้สึกว่าไม่สามารถรับมือได้

1.พูดคุยกับคนที่คุณไว้วางใจ – เพื่อลดความเครียด  ความวิตกกังวลกับปัญหาที่เผชิญอยู่  

** กรณี นักศึกษาไม่สามารถคุยกับผู้ปกครอง หรือคนที่รักได้ 

** มหาวิทยาลัย มีบริการให้การปรึกษา (counseling service) ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ดังนี้

Online

• Facebook Fanpage :  @MahidolFriends  นักศึกษาสามารถตรวจสอบการให้บริการและตาราง

นัดหมายได้ที่ https://fb.com/book/MahidolFriends

•“OOCA” เป็น platform ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ ที่ช่วยให้น้อง ๆ สามารถพูดคุยปัญหากับ

จิตแพทย์และนักจิตวิทยา ผ่านทาง Video call โดยเข้าใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัย ทุกที่ 

ทุกเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ
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• Mahidol Friends : โทร.0 2849 4538 (ในวัน เวลาราชการ)

• MU Hotline (กรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน) : โทร. 08 8874 7385  (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ได้แก่ ผู้ให้การปรึกษา (counselor) นักจิตวิทยา (psychologist) หรือ จิตแพทย์ (psychiatrist)

• Mahidol Friends  :  Walk – in  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 3 (ในวัน เวลาราชการ) 

หรือ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่  โทร. 0 2849 4538 

• Adolescent Clinic (คลินิกวัยทีน) :  อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว ติดต่อขอรับบริการ (ในวัน-เวลาราชการ) โดยการนัดหมายได้ที่ โทร. 09 4954 

1014 หรือ 0 2441 0602 ถึง 8 ต่อ 1213

 หมายเหตุ: ตรวจสอบขั้นตอนการรับบริการได้ที่  https://cf.mahidol.ac.th

โทรศัพท์

พบผู้เช่ียวชาญ

2. ความปลอดภัยเป็นส่ิงส�าคัญ หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย  ให้ติดต่อกับคนที่สามารถช่วยให้เราปลอดภัย

ได้  หรือ หากมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย  ขอความช่วยเหลือได้ทันที ที่

 • MU Hotline   :  โทร. 08 8874 7385

หน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่

 • สถานีต�ารวจ  : โทร. 191

 • สายด่วนสุขภาพจิต  : โทร. 1323  หรือ ติดต่อผ่านทาง FB : @helpline1323

 • สมาคมสะมาริตันส์  (Samaritans Thailand)

Online
 • Facebook               : samaritans.thailand

โทรศัพท์ศูนย์ปรึกษา 
 • ส�าหรับชาวไทย : โทร. (02) 713-6793   ทุกวัน เวลา 12.00 - 22.00 น.

 • English Line   : Tel. (02) 713-6791 
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หมายเลข Hotline ประจ�าส่วนงาน 
และรายช่ือผู้ท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปีการศึกษา 2563
1.บริการหมายเลขโทรศัพท์ Hotline ประจ�าส่วนงาน

ส่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ

กองกิจการนักศึกษา 08 8874 7385 24 ชั่วโมง

คณะกายภาพบ�าบัด 06 2198 5442 24 ชั่วโมง

คณะทันตแพทยศาสตร์

06 1404 6555 24 ชั่วโมง

06 1949 5653 08.00-17.00 น.

08 6977 2372 08.30-16.30 น.

คณะเทคนิคการแพทย์
0 2441 4371 ถึง 5

ต่อ 2840, 2842, 2843
08.30-16.30 น.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 09 2256 2533 09.00-17.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์ 0 2441 5333 ต่อ 2121 08.00-16.00 น.

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

-  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 0 2201 1056 / 0 2201 1206 08.30-16.30 น.

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 0 2201 1691 08.00-16.00 น.

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาความผิด

ของการสื่อความหมาย
0 2201 2425 08.00-16.00 น.

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติ

การฉุกเฉินการแพทย์
0 2201 2404 08.30-16.30 น.

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 0 2419 8800 08.30-16.30 น.

คณะเภสัชศาสตร์ 0 2354 3749 08.30-16.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์
ศาลายา - 0 2441 9322

08.30-16.30 น.
พญาไท - 0 2201 5053

คณะวิศวกรรมศาสตร์
0 2889 2138 ต่อ 6028-6031, 6033 08.30-16.30  น.

08 4456 1928 08.30-18.00 น.

คณะศิลปศาสตร์ 0 2441 4215 08.30-16.30 น.
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ส่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0 2800 2840 ถึง 60

ต่อ 1000, 1001
08.30-16.30 น.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
0 2441 5242  

ต่อ 1429, 1427, 1422, 1421
08.30-16.30 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์
08 6384 4645

24 ชั่วโมง
08 1908 3229

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

08 6026 5623
24 ชั่วโมง

09 9362 6455

06 2539 8951
08.30-16.30 น.

08 6781 5049

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 08 6445 6406 24 ชั่วโมง

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ
09 4553 8236  (ศาลายา) 24 ชั่วโมง

06 3992 4151 (วิทยาเขตอ�านาจเจริญ) 24 ชั่วโมง

วิทยาเขตกาญจนบุรี
08 6377 9947 24 ชั่วโมง

(เฉพาะจันทร์-ศุกร์)08 6377 9948

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 08 0779 7995 08.00-16.30 น.

วิทยาลัยราชสุดา 08 1941 6577 24 ชั่วโมง

วิทยาวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 - คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

    และสัตววิทยาประยุกต์

0 2576 6000 ต่อ 8245

06 4728 4496
08.00-16.00 น.

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

09 4552 1345

24 ชั่วโมง
09 5516 4441

09 2263 6126

08 0993 4789

วิทยาลัยศาสนศึกษา 0 2800 2633 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :  กรณีที่ไม่ระบุว่าให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือระบุวันให้บริการ

หมายถึง บริการในวันราชการ ได้แก่ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
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2. รายชื่อผู้ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา

รายชื่อผู้ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา 

ส่วนงาน
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ

กองกิจการนักศึกษา น.ส.ตรีทิพย์นิภา  ส�าราญบวรรัตน์

08 8874 7385 24 ชั่วโมงน.ส.แกมแก้ว โบษกรนัฎ

น.ส.วิจินตา  พวงสอาด

คณะกายภาพบ�าบัด อ.ดร.กภ.วรรณเพ็ญ  จันทร์ศิรินุเคราะห์ 08 1408 1418

24 ชั่วโมง

ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์  เข็มทอง 09 9452 5194

อ.กภ.สุรศักดิ์ บุญประสพ 09 6283 5663

น.ส.เปรมณิช เปรมศักดิ์ 06 2198 5442

อ.ดร.กภ.เบญจพร  เอนกแสน 09 8750 5699 08.00-18.00 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล
08 6977 2372 08.30-16.30 น.

น.ส.สิริมา  ยะสาวงศ์ 06 1949 5653

06 1404 6555
24 ชั่วโมง

คณะเทคนิคการแพทย์ อ.ดร.สินีวัลยา วิชิต 09 2705 9933

05.00-24.00 น.
รศ.ดร.วิจิตร วงค์ล�่าซ�า

09 8896 9642

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสาร

ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์

09 2256 2533 09.00-17.00 น.
นางแสงเดือน พรพนมชัย

น.ส.สุดารัตน์ ชุติลิมปชาติ
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ส่วนงาน รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.เวหา เกษมสุข 06 1591 5649
24 ชั่วโมง

ผศ..ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง 09 9914 5145

รศ.ดร.นพพร ว่องสิริมาศ

09 7956 5958 วันจันทร์ 08.00-16.00 น.อ.ดร.สุดารัตน์ เพียรชอบ

อ.ฐินีรัตน์ ถาวร

ผศ.ดร.สุภาภัค เภตราสุวรรณ 09 7956 5958 วันอังคาร 08.00-16.00 น.

อ.สาธกา พิมพ์รุณ

รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ 09 7956 5958 วันพุธ 08.00-16.00 น.

อ.ดร.ภาศิษฎา อ่อนดี

อ.ดร.ศิรดา เกษรศรี

ผศ.ดร.วิมลนันท์ พุฒิวณิชพงศ์ 09 7956 5958 วันพฤหัสบดี 08.00-16.00น.

ผศ.ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย

ผศ.ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง

ผศ.ดร.พวงเพชร เกษรสมุทร 09 7956 5958 วันศุกร์ 08.00-16.00 น.

ผศ.ดร.จรรยา ธัญญาดี

ผศ.ดร.วไลลักษณ์ พุ่มพวง

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

-  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รศ.นพ.ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี 0 2201 2445 08.30-16.30 น.

ผศ.นพ.คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์ 0 2201 2445 08.30-16.30 น.

นางสุวรรณา พุฒนวล 08 6677 5331 24 ชั่วโมง

น.ส.รัญญา จิตต์อาจหาญ       09 0668 1694

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผศ.ดร.นรีมาลย์   นีละไพจิตร 08 1553 4254 24 ชั่วโมง

ผศ.ดร.สตรีรัตน์  ธาดากานต์ 0 2201 2130 08.00-16.00 น.

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาความผิดของการสื่อความหมาย อ.พรจิต  จิรถเวช 0 2201 2425 08.00-16.00 น.

อ.นิตยา  เกษมโกสินทร์ 0 2201 2425

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

รศ.ดร.นพ.ไชยพร  ยุกเซ็น 08 9472 6911 24 ชั่วโมง

อ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ 08 1778 7043

อ.นพ.กานต์ สุทธาพานิช 08 6391 9812
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ส่วนงาน รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง 08 1553 3305 24 ชั่วโมง

ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์ 08 4640 8889

ผศ.นพ.พิทยา ด่านกุลชัย 08 9202 9201

น.ส.รวีวรรณ  ฤทธิรงค์ 06 5502 6174

น.ส.สุรางค์รัตน์ พิลุม 

น.ส.วิภาวี  เหมาะงาม

คณะเภสัชศาสตร์ น.ส.ละเอียด  ทองน่วม 08 9450 7375 24 ชั่วโมง

คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา 08 9770 0989 08.30-18.00 น.

นายณัฐพล แนวจ�าปา 08 6993 7254

น.ส.ทิชา เชิดผล 08 9413 4195

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ 08 1555 0373 08.30-18.00 น.

นายประสิทธิ์ศักดิ์ พลูหอม 09 1738 8295

(งานการศึกษา) น.ส.ศรีนวล กลิ่นหอม 08 5237 4747

(งานกิจการนักศึกษา) น.ส.เพ็ญจันทร์ แสงธงไชย 08 4456 1928

(งานการศึกษา) นางพัทธนันทร์รัชต์ คงวงศ์วาน 0 2889 2138 ต่อ 

6033

08.30-16.30 น.

(งานการศึกษา) น.ส.หนึ่งฤทัย คุ้มฉัยยา  0 2889 2138 ต่อ 

6034

(งานกิจการนักศึกษา) น.ส.ศิรประภา พึ่งนุสนธิ์

คณะศิลปศาสตร์ อ.วศวรรษ สบายวัน 08 7719 2355 08.00-16.30 น.

อ.ดร.ธีระยุทธ สุริยะ 08 7844 1883 09.00-21.00 น.

ผศ.อยู่เย็น สายจ�าปา 08 7077 7368 24 ชั่วโมง

น.ส.กัณฐรัตน์ ตะเพียนทอง 0 2441 4215 08.30-16.30 น.

น.ส.สิริรัตน์  เดชเพชร
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ส่วนงาน รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา 06 2249 7165 08.30-18.00 น.

ผศ.ดร.สุกัญญา จงถาวรสถิต 08 9537 1809

อ.ดร.มยุรี โยธาวุธ 08 1374 5640

นางสุรัตนา  มีข�า 08 6989 4082

นายวีรภัทร ศิมานนท์ 08 9696 2745

น.ส.ชลธิชา ดิษฐเกษร 08 1620 2055

นายชัยพร รองทอง 09 4471 9354

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา  ชนาภิวัตน์ 08 9199 0082 24 ชั่วโมง

ผศ.ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล 08 5841 1605

อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ  เจียมทวีบุญ 06 1652 9009

ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์   จิรภัทร

เศรษฐ์

08 1562 2462

อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม 08 1345 1400

รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์ 08 6722 8227 13.00-16.00 น.

อ.ดร.สพ.ญ.ขวัญวลัย  มากล้น 09 0973 4512

อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่ 08 9044 4370 06.00-18.00 น.

อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต 08 6760 6209 16.30-20.00 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ดร.ธนกฤต  เนียมหอม 08 6384 4645 24 ชั่วโมง

นางธัญญารัตน์ สุนทร 08 1908 3229

คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์  พุทธไทย 08 6026 5623 24 ชั่วโมง

นางสุกัญญา ส่งสวัสดิ์ 09 9362 6455

นายภัทรพล แก้วสถิตย์ 06 2539 8951 08.30-16.30 น.

น.ส.วรนันท์ บุตราช 08 6781 5049

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ 08 1680 1561 24 ชั่วโมง

อ.ศักดิ์สิทธิ์ นพเสถียร 08 2449 3765

นายภาสกร  ภมรคุณานนท์ 08 3412 7092

อ.จุฑารัตน์  แสงกุล 08 9446 9141
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ส่วนงาน รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ อ.ประเสริฐ ประสมรักษ์ 08 3094 4181 24 ชั่วโมง

อ.ประภากร ศิริสถิตย์ 09 3295 9464

อ.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 08 0512 1876

อ.ยุวดี สารบูรณ์ 06 3992 4151

น.ส.ขนิษฐา  สามิตร์ 09 4553 8236

น.ส.สุชา จ�าปานนท์ 08 9426 1876

วิทยาเขตกาญจนบุรี ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท 09 8270 9254 08.30-16.30 น.

น.ส.รุชดา สิทธิสังข์ 08 7164 7018

น.ส.พิมพ์สิริ ทรัพย์สมบัติ 09 0969 8078 08.30-22.00 น.

น.ส.นิลยา มิกี้ 08 8452 7939

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ อ.นพดล ถิรธราดล 08 6565 7800 24 ชั่วโมง

น.ส.รดาณัฐ   ศรินทุ 08 0779 7995 08.00-16.00 น.

วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า 0 2700 5000 ต่อ 

1212 หรือ 

chayanant.hon@

mahidol.edu

08.00-17.00 น.

นางจุฑารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์ 0 2700 5000 ต่อ 

1242 หรือ jutharat.

thi@mahidol.ac.th

08.00-17.00 น.

น.ส.แพรวทิพย์ วงษ์ไพบูลย์ 0 2700 5000 ต่อ 

1115 หรือ 

praewthip.won@

mahidol.ac.th

08.00-17.00 น.

น.ส.รุ่งทิพา แซ่เตียว 0 2700 5000 ต่อ 

1210 หรือ rungti-

pa.sae@mahidol.

ac.th

วิทยาลัยราชสุดา น.ส.ธิดารัตน์  นงค์ทอง 08 1741 8810 09.00-16.30 น.

น.ส.วรรณา  จิตรักมั่น 08 9235 7976 24 ชั่วโมง



 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563 139

การบริการด้านกิจการนักศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

ส่วนงาน รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ

วิทยาลัยราชสุดา น.ส.สุภาวดี มั่นใจ 09 4561 5165

น.ส.วรรณรัตน์   ทับแก้ว 06 3542 4692 ID 

Line : wanarat.tab

24 ชั่วโมง

อ.อรอนงค์ สงเจริญ 08 9680 1861 13.00-16.30 น.

ผศ.ดร.อาดัม นีละไพจิตร 08 7773 1718 20.00-22.00 น.

ดร.ณัฐกา สงวนวงษ์ 08 9106 1978 09.00-16.30 น.

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา นางปิ่นมุข ชัยวงศ์เวช 08 1255 8143 24 ชั่วโมง

น.ส.วาสนา เปรมสุวรรณ์ 09 0553 0797

 - คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยา

ประยุกต์

อ.น.สพ.ณัทณพงศ์ อุดมธีรสุวัฒน์ 09 9459 8299 24 ชั่วโมง

อ.สพ.ญ.นนทลี กาศจักร์ 08 4767 4978

อ.ดร.น.สพ.เสวก เกียรติสมภพ 08 4681 1242 06.00-22.00 น.

 - คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ 08 1826 3555 

06 4585 5242

08.00-16.00 น.

อ.กฤษดา ทองทับ 08 7225 6210

น.ส.สินาพร ธนาเวศ 08 9007 9923

น.ส.สุชาดา รูปานนท์ 09 1887 9082

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ

กีฬา

อ.ดร.สายฝน  กองค�า 09 4552 1345 24 ชั่วโมง

น.ส.อ�าภา สุจิณโณ 09 5516 4441

น.ส.ธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์ 08 0993 4789

นายวิศรุต สุภาธนศักดิ์ 09 2263 6126

วิทยาลัยศาสนศึกษา อ.ดร.ไพเราะ มากเจริญ 08 5004 3580 24 ชั่วโมง  

อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล 0 2800 2657 08.00-16.00 น.

ดร.สุพัตรา เตียงงา 0 2800 2633

น.ส.ตรึงจิตร รุ่นมะลัง 0 2800 2646 08.00-18.00 น.

นายวรเชษฐ  ชัยวรพล 0 2800 2630

08 9816 9779 08.00-16.00 น.24 ชั่วโมง                        
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ระบุว่าให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือระบุวันให้บริการหมายถึง บริการในวันราชการ ได้แก่ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
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3.สถานที่ให้ค�าปรึกษา ประจ�าส่วนงาน

ส่วนงาน สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่วงเวลาให้บริการ

กองกิจการนักศึกษา
ห้อง MU Friends

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 3

0 2849 4538

08 8874 7385
09.00-16.30 น.

คณะกายภาพบ�าบัด
ห้องรับรอง (ห้อง 212) ชั้น 2

อาคารคณะกายภาพบ�าบัด

0 2441 5450

ต่อ 20235
08.00-16.00 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์

งานกิจการนักศึกษาฯ

หน่วยพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา ชั้น 7

0 2200 7649  

0 2200 7691
08.30-16.00 น.

คณะเทคนิคการแพทย์ งานการศึกษา ห้อง 825
0 2441 4371 ถึง 5

ต่อ 2840, 2842, 2843
08.30-16.30 น.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

ส�านักงานชั้น 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
09 2256 2533 09.00-17.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์

งานพัฒนานักศึกษา
0 2441 5333 ต่อ 2121 

08 1803 2978
08.00-16.00 น.

ภาควิชาสุขภาพจิต

และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

0 2441 5333 

ต่อ 2631-2, 2637

หอพักคณะพยาบาลศาสตร์

0 2424 3701-3 ต่อ 0

06 1591 5649

09 9914 5145

24 ชั่วโมง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี
สามารถติดต่อตามรายชื่อผู้ให้ค�าปรึกษาได้ในข้อ 2

คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

งานกิจการนักศึกษา 

วิทยาเขตบางกอกน้อย
0 2419 7616 08.30-16.30 น.

คณะเภสัชศาสตร์ งานกิจการนักศึกษา 0 2354 3749 08.30-16.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์

ศาลายา

(ห้อง SC2-200)
0 2441 9322 08.30-16.30 น.

พญาไท

(งานการศึกษา ห้อง K133)

0 2201 5053

ถึง 54
08.30-16.30 น.



 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563 141

การบริการด้านกิจการนักศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

ส่วนงาน สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่วงเวลาให้บริการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ส�านักงานการศึกษา 

ห้อง R104 ชั้น 1 อาคาร 1

0 2889 2138 

ต่อ 6028-6031, 6033
08.30-16.30 น.

08 4456 1928 08.30-18.00 น.

คณะศิลปศาสตร์ ห้อง One Stop Service 0 2441 4215 08.00-16.30 น.

คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์

หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาคาร 3 ชั้น 1

0 2800 2840 ถึง 60 

ต่อ 1000, 1001
08.30-16.30 น.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ห้อง seminar 1-3
0 2441 5242 

ต่อ 1307
08.30-18.00 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิจการนักศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1

คณะสาธารณสุขศาสตร์
0 2640 9840 08.00-16.30 น.

คณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์

หน่วยกิจการนักศึกษา 

อาคารอาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล

(อาคาร 2 ชั้น 1)

0 2441 5000  

ต่อ 2129
08.30-16.30 น.

โครงการจัดตั้ง

วิทยาเขตนครสวรรค์

ศูนย์ประสานงาน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ส�านักงานอธิการบดี  ชั้น 3

08 3065 2301 08.30-16.30 น.

งานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

อาคารวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์

วิทยาเขตนครสวรรค์

08 6445 6406 24 ชั่วโมง

โครงการจัดตั้ง

วิทยาเขตอ�านาจเจริญ

ศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต

อ�านาจเจริญ

ส�านักงานอธิการบดี ชั้น 3 (ศาลายา)

0 2849 6556

09 4553 8236

08.30-16.30 น.
งานกิจการนักศึกษา

อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

อ�านาจเจริญ

0 4552 3211
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ส่วนงาน สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่วงเวลาให้บริการ

วิทยาเขตกาญจนบุรี

ห้องงานการศึกษา

(หน้าห้องสโมสรนักศึกษา)

034 585 058 

ต่อ 2101
08.30-16.30 น.

ห้องกิจการนักศึกษา (2213)
034 585 058 

ต่อ 2210

หน่วยบริการหอพัก
034 585 058 

ต่อ 4105

จันทร์-ศุกร์

08.30-22.00 น. 

เสาร์-อาทิตย์

08.30-16.30 น.

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ งานกิจการนักศึกษา
0 2800 2525-30 

ต่อ 1102,1103,1129
08.00-16.30 น.

วิทยาลัยนานาชาติ งานกิจการนักศึกษา
0 2700 5000

ต่อ 1115, 1210
08.00-17.00 น.

วิทยาลัยราชสุดา ห้องให้ค�าปรึกษา
0 2889 5315-9 

ต่อ 1126
08.30-16.30 น.

วทิยาลยัวทิยาศาสตร์การแพทย์

เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์ ราชวทิยาลัย

จฬุาภรณ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

อาคารบริหาร 2 ชั้น 3 มุม AD   

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

0 2576 6000

ต่อ 8126
08.00-16.00 น.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตววิทยาประยุกต์

อาคารบริหาร 2 ชั้น 2 มุม A   

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

02 5766 000 ต่อ 8245 

06 4728 4496
08.00-16.00 น.

ส�านักงาน โครงการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร

บัณฑิต 

ชั้น 5 อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

06 4728 4496 08.30-16.30 น.

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา

ห้องให้ค�าปรึกษา

(Counseling Room for Students)

0 2441 4296 

ต่อ 201
08.00-16.30 น.

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ห้องการศึกษา (ห้อง 203) 0 2800 2630 
08.00-16.00 น.

ห้องการศึกษาและบัณฑิตศึกษา 0 2800 2633

ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา 0 2800 2646 08.00-18.00 น.
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ระบุว่าให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือระบุวันให้บริการ หมายถึง บริการในวันราชการ ได้แก่ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ 
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ระยะเวลาการปฏิบัติงาน - ระยะสั้น ตั้งแต่วันละ 1 - 2 ชั่วโมง

 - ระยะยาว ตั้งแต่ 1 วัน – 2 เดือน

การรับสมัคร   ตลอดปีการศึกษา

หลักฐานการสมัคร  1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่ www.op.mahidol.ac.th/sa)

     2. ส�าเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ (เซ็นต์รับรองส�าเนา)

     3. รูปถ่ายนักศึกษา 1 ใบ

     4. ส�าเนาหน้าสมุดธนาคารไทยพาณิชย์

นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา

ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

โทรศัพท์ 0-2849-4514หรือ 0-2849-4538 ในวันและเวลาราชการ

Faecbook fanpage : @mahidolfriends

มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ 

ทักษะในการท�างาน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษารู้จักหารายได้ แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการท�างานกับส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีอัตรา

ค่าตอบแทนการท�างาน (ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่นักศึกษาช่วย

ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561) ดังนี้

การท�างานพิเศษนอกเวลาเรียนหรือปิดภาคการศึกษา
ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับมหาวิทยาลัย
มหิดล

1. ปฏิบัติงานครบ 1 ชั่วโมง 
ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท

2. ปฏิบัติงานคร่ึงวันไม่น้อย
กว่า 3 ช่ัวโมงคร่ึง (ช่วงเช้า 
/ ช่วงบ่าย) 
ค่าตอบแทน 150 บาท

3. ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อย
กว่า 7 ช่ัวโมง ไม่รวมเวลา
หยุดพัก 
ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท
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มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้งหน่วยบริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษาขึ้น เพื่อให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาส�าหรับนักศึกษาที่มีความพิการ ให้สามารถเข้าถึงระบบการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ได้เท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรค และจัดหาบริการสนับสนุนเพ่ือช่วยให้

นักศึกษาพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งจะจัดบริการให้ตามความต้องการจ�าเป็นของนักศึกษาพิการราย

บุคคล รวมทั้งสร้างสังคมของมหาวิทยาลัยแห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างคนทั่วไปและคนพิการ  ประกอบด้วย

ประเภทของบริการ
1. การอ�านวยความสะดวกในการสอบ เช่น การขยายเวลาสอบ ผู้ช่วยอ่านข้อสอบ ฯลฯ

2. การบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน เช่น เอกสารอักษรเบรลล์ สื่อภาพนูน เอกสารขยายใหญ่ ฯลฯ

3. บริการเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก

3.1 คอมพิวเตอร์ PC

3.2 โปรแกรมอ่านจอภาพส�าหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น

3.3 โปรแกรมขยายจอภาพส�าหรับนักศึกษาสายตาเลือนราง

3.4 เครื่องแสดงผลเบรลล์ แบบ 40 ช่อง  และ 20 ช่อง (Braille display) ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์

ด้วย USB port เพื่ออ่านข้อความต่างๆบนคอมพิวเตอร์เป็นอักษรเบรลล์

3.5 เครื่องบันทึกเสียงและอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีแบบพกพา

3.6 กล้องถ่ายภาพเพื่ออ่านหนังสือ (Pearl Camera) ถ่ายภาพและเปลี่ยนเป็นข้อความพร้อม

ขยายใหญ่ได้ทันที

3.7 อุปกรณ์ดัดแปลงเพื่อทดแทนเมาส์ส�าหรับนักศึกษาพิการทางกายและการเคลื่อนไหว

3.8 Universal Switch Mounting Systemอุปกรณ์ส�าหรับติดตั้งสวิตช์ สามารถปรับองศาได้ใช้

เพื่อยึดสวิตช์ให้ติดกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นwheelchair หรือโต๊ะ เพื่อให้ร่างกายกดสวิตช์ได้สะดวก

3.9 วีลแชร์ไฟฟ้า และวีลแชร์ทั่วไป

3.10 ทางลาดแบบพกพา ใช้ส�าหรับ wheelchair กรณีขึ้นทางต่างระดับ

3.11 USB-switch-interface-plus เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ด้วย port usb กับ

สวิตช์เดี่ยว 5 สวิตช์ ใช้ควบคุมเมาส์ บนคอมพิวเตอร์ โดยสวิตช์แต่ละอันสามารถก�าหนดได้ เช่น แทนการกดปุ่ม enter 

แทนspacebar แทนการคลิ๊กเมาส์ซ้าย ขวา หรืออื่นๆ

4. บริการอาสาสมัคร

5. บริการให้ค�าปรึกษา

6. บริการทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการ

การบริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาพิการ
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ข้ันตอนการขอรับบริการ
1. นักศึกษาพิการต้องลงทะเบียนแรกรับบรกิารได้ที ่Facebook: https://www.facebook.com/dssmahidol

2. เมื่อต้องการขอรับบริการสนับสนุน นักศึกษาพิการสามารถกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มขอรับบริการ

ได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/dssmahidol (google form) หรือ download แบบฟอร์มขอรับบริการ

ได้ที่ www.op.mahidol.ac.th/sa และส่งข้อมูลไปที่ mahidol.dss@gmail.com

3. เจ้าหน้าที่จะด�าเนินการประสานงานกลับไปยังผู้ขอรับบริการเพื่อด�าเนินการให้บริการสนับสนุนต่อไป

จุดบริการนักศึกษาพิการ /สถานท่ีตั้ง
หน่วยบริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ตั้ง : ห้องจิตอาสา ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โทร 0-2849-4500 ต่อ 4214 e-mail : mahidol.dss@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dssmahidol

https://www.facebook.com/dssmahidol
https://www.facebook.com/dssmahidol%20(google%20form)%20หรือ
http://www.op.mahidol.ac.th/sa%20และ
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เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประพฤติดี ส�านักในหน้าที่ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับสถานภาพและตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ 

เกียรติฐานะของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติและปฏิบัติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และได้รับยกย่อง

จากบุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งผลต่อภาพพจน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี

โอกาสใช้ข้อบังคับวินัยนักศึกษาเป็นกรอบและแนวทางในการใช้สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 

ซึ่งจะช่วยป้องกันนักศึกษาให้พ้นจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในสังคมมหาวิทยาลัย

1. วินัยและการรักษาวินัย

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจึงต้องรักษาและปฏิบัติตามวินัยและจรรยาบรรณที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับและ

ประกาศของมหาวิทยาลัยและส่วนงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 

2561 หมวด 1 วินัยและการรักษาวินัย

1.  นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ห้าม

ก่อเหตุวุ่นวาย ทะเลาะวิวาท ท�าร้ายร่างกาย หรือท�าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลอื่น

2. นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือเสียหายแก่

ตนเอง บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย

3. นักศึกษาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าสั่ง หรือค�าตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

4. นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือส่วน

งานที่ก�าหนด

5. นักศึกษาต้องไม่ดื่มสุรา ของมึนเมา ในบริเวณมหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยหรือเมื่ออยู่

ในชุดเครื่องแต่งกายนักศึกษา

2. เครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

2.1 เครื่องแบบพิธีการ หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในโอกาสที่มีงานพิธีของมหาวิทยาลัย เช่น งาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานไหว้ครู งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานรัฐพิธีหรือตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

เครื่องแบบพิธีการชาย เครื่องแบบพิธีการหญิง

1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว และผูกเนคไท สีกรมท่า มีรูป

ประทับตรามหาวิทยาลัย

1. เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย 

และผูกโบว์ไท สีกรมท่า

2.  กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่าสวมทับเสื้อเชิ้ต 2. กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต

3. เข็มขัดหนังสีด�าหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 3. เข็มขัดหนังสีน�า้ตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย

4. รองเท้าหุ้มส้น สีด�า สวมถุงเท้าสีด�า 4. รองเท้าหุ้มส้นสีด�า

วินัยนักศึกษา และเคร่ืองแบบนักศึกษา
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2.2 เครื่องแบบปกติ หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในเวลาเรียนหรือเวลาอื่นๆ ที่ไม่ใช่พิธีการ

เครื่องแบบปกติชาย เครื่องแบบปกติหญิง

1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว 1. เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย

2. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีเข้มสวมทับเสื้อเชิ้ต 2. กระโปรงสีเข้มแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต

3. เข็มขัดหนังสีด�าหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 3. เข็มขัดหนังสีน�้าตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย

4. รองเท้าหุ้มส้น สีด�า หรือสีสุภาพ 4. รองเท้าหุ้มส้นสีด�า หรือสีสุภาพ

หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.op.mahidol.ac.th/sa
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑
----------------------------------

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาปฏิบัติถูกต้อง

ตามระเบียบวินัย อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

 อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ใน

การประชุมครั้งที่ ๕๓๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัย และให้รวมถึงโครงการจัดตั้ง ส่วนงานอื่นที่

จัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 “หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัย และให้รวมถึง หัวหน้า

โครงการจัดตั้งส่วนงานอื่นที่จัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ข้อบังคับนี้ ให้อธิการ

บดีมีอ�านาจสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑

วินัยและการรักษาวินัย

ข้อ ๖ นักศึกษาต้องรักษาและปฏิบัติตามวินัยและจรรยาบรรณที่บัญญัติ ไว ้ ในข ้อบังคับ และ ประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

การประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยให้ด�าเนินการตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๗ นักศึกษาพึงรักษาวินัยดังต่อไปนี้ 
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  (๑) นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของ มหาวิทยาลัย 

ห้ามก่อเหตุวุ่นวาย ท�าร้ายร่างกาย หรือท�าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น 

  (๒) นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจน�ามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสียหายแก่

ตนเอง บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย 

  (๓) นักศึกษาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าสั่ง หรือค�าตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ มหาวิทยาลัย

ในการปฏิบัติหน้าที่ 

  (๔) นักศึกษาต้องแต่งชุดนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ให้ถูกต้องตามข้อบังคับและ ประกาศของ

มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 

  ในกรณีที่เข้าชั้นเรียน เข้าห้องสอบ หรือติดต่อส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องแขวน หรือแสดง

หรือติดบัตรประจ�าตัวนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

  (๕) นักศึกษาต้อง ไม่ดื่มสุรา ของมึนเมา ในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือเมื่ออยู่ในชุดนักศึกษา 

  (๖) นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๘ นักศึกษากระท�าการดังต่อไปนี้ ถือว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  (๑) เล่นการพนัน หรือกระท�าการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพนันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุน การพนันที่ผิด

กฎหมายทุกชนิด 

  (๒) กระท�าการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีโทษทางอาญา 

  (๓) กระท�าการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการกระท�าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีโทษทางอาญา ซึ่งเป็นการกระท�า

อุกอาจร้ายแรง 

  (๔) กระท�าการใด ๆ  แก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยเจตนา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่มหาวิทยาลัย

อย่างร้ายแรง 

  (๕) ครอบครองหรือน�าอาวุธปืน หรือสิ่งอันตรายร้ายแรงเข้ามาในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเป็น เหตุให้เกิด

อันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น 

  (๖) กระท�าการลามก อนาจาร หรือกระท�าความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือประพฤติผิดศีลธรรม อันดี อันเป็น

เหตุให้เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

  (๗) ท�าร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย หรือเป็นเหตุ ให้เสื่อมเสีย

แก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

  (๘) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท หรือความผิด

ลหุโทษ 

  (๙) ทุจริตในการสอบของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นทั้งที่เป็นของรัฐหรือเอกชน 

  (๑๐) จัดท�า เผยแพร่ หรือมีไว้ครอบครองซึ่งสื่อ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียน หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ

กระท�าการอื่นใด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

  (๑๑) ปลอมลายมือชื่อผู้อื่น ปลอมเอกสารหรือแก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริง หรือใช้ เอกสารเช่นว่านั้นเป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย ที่
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อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

  (๑๒) กระท�าการใด ๆ ที่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ความเป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยและ

เป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

หมวด ๒

โทษและการพิจารณาโทษทางวินัย

 ข้อ ๙ โทษวินัยมี ๖ สถาน 

  (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 

  (๒) ท�าทัณฑ์บน 

  (๓) ตัดสิทธิการเข้าสอบในทุกรายวิชาหรือบางรายวิชา 

  (๔) ให้พักการศึกษา มีก�าหนดไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา 

  (๕) ไม่เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา 

  (๖) ให้พ้นสภาพนักศึกษา 

 ข้อ ๑๐ นักศึกษาผู้ใดกระท�าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ให้หัวหน้าส่วนงาน พิจารณางดโทษโดยให้ว่า

กล่าวตักเตือนด้วยวาจา และอาจพิจารณาน�าข้อ ๑๓ มาใช้โดยอนุโลมก็ได้ 

 ข้อ ๑๑ นักศึกษาผู้ใดกระท�าผิดวินัย และถูกลงโทษตามข้อ ๙ (๑) หรือ (๒) เมื่อมหาวิทยาลัย ค�านึงถึงประวัติ ความ

ประพฤติ ภาวะแห่งจิตใจและสภาพแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุอื่น อันควรปรานี้แล้ว มหาวิทยาลัยอา

จมีค�าสั่งให้รอการลงโทษไว้ก่อน เพื่อให้โอกาสนักศึกษากลับตัวภายใน ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี 

นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยมีค�าสั่งและให้ก�าหนดเงื่อนไข เพื่อคุมประพฤติของนักศึกษาผู้นั้นด้วย เช่น ต้องเข้าโครงการพัฒนา

ตนเองหรือบ�าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน หรือให้ละเว้นการประพฤติใด ๆ อันอาจน�าไปสู่การก

ระท�าผิดวินัยนักศึกษา 

 ข้อ ๑๒ นักศึกษาผู้ใดกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษตามข้อ ๙ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ตามควรแก่กรณี 

นักศึกษาผู้ใดกระท�าผิดวินัย และถูกลงโทษตามข้อ ๔ (๓) (๔) หรือ (๕) หากนักศึกษาผู้นั้นส�านึกผิด และยื่นค�าร้องต่อมหา

วิทยาลัยเพื่อขอบรรเทาโทษ เมื่อพิจารณาโดยค�านึงถึงประวัติ ความประพฤติ ภาวะแห่งจิตใจ และสภาพแวดล้อมของผู้นั้น 

หรือสภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว มหาวิทยาลัยอาจมีค�าสั่งลดเวลาการ ลงโทษหรือยกโทษให้ โดยให้

นักศึกษาเข้าโครงการพัฒนาตนเองหรือบ�าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยงาน หรือให้ละเว้นการ

ประพฤติใด ๆ อันอาจน�าไปสู่การกระท�าผิดวินัยนักศึกษาอีก 

 ข้อ ๑๓ ในกรณีการกระท�าผิดวินัยนักศึกษามีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางจิตใจ หรือ ปัญหาส�าคัญประการอื่น

มหาวิทยาลัยอาจสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นอยู่ในความดูแลของนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์ และมหาวิทยาลัย

อาจน�าความเห็นของนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหรือ จิตแพทย์มาประกอบการบรรเทาโทษหรืองดโทษก็ได้ 
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หมวด ๓

การด�าเนินการทางวินัย

 ข้อ ๑๔ เมื่อมีกรณีนักศึกษาผู้ใดถูกกล่าวหา โดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระท�าผิดวินัย หรือความปรากฏต่อ

หัวหน้าส่วนงานว่านักศึกษากระท�าความผิดทางวินัย ให้หัวหน้าส่วนงานด�าเนินการทาง วินัยตามข้อบังคับนี้โดยไม่ชักช้า เว้น

แต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาหลายส่วนงานหรือที่มีเหตุสมควรอื่น อาจให้อธิการบดีด�าเนินการก็ได้ 

 ในกรณีนักศึกษาที่ถูกกล่าวหารับสารภาพเป็นหนังสือต่ออธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน หรือ ผู้นั้นต้องค�าพิพากษา

ถึงที่สุดให้จ�าคุก อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานอาจสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาโดยไม่ต้อง ตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ

ให้คณะกรรมการสอบสวนยุติการสอบสวนก็ได้ 

 ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย ประธานซึ่งเป็นอาจารย์ประ

จ�าของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และกรรมการสอบสวนอื่นอีกอย่างน้อยสองคน โดยให้กรรมการสอบสวนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

 ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนด�าเนินการสอบสวน และสรุปส�านวนพร้อมความเห็นโดย ไม่ชักช้า ทั้งนี้ให้แล้ว

เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบค�าสั่งแต่งตั้ง 

 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นคณะกรรมการสอบสวนอาจเสนอขอขยายระยะเวลาการสอบสวน จากผู้มีอ�านาจแต่งตั้งได้

ครั้งละไม่เกินสามสิบวันแต่ต้องไม่เกินสองครั้ง 

 ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อเท็จจริงที่กล่าวหาว่านักศึกษากระท�าความผิด ฐาน ความผิดทางวินัยและ

พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่มีให้นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาทราบ รวมทั้งแจ้งสิทธิ แก่นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาว่ามีสิทธิที่จะชี้

แจงและน�าพยานหลักฐานมาแก้ข้อกล่าวหาได้ 

 ข้อ ๑๘ นักศึกษาผู้ถูกล่าวหามีสิทธิชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ ต่อคณะกรรมการ สอบสวนภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันที่ได้รับแจ้งตามข้อ ๑๗ 

 ข้อ ๑๙ นักศึกษาผู้ใดกระท�าผิดวินัยที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ สอบสวนพิจารณาให้ความ

เห็น และรายงานหัวหน้าส่วนงานเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษ ตามข้อ ๙ (๑) หรือ (๒) เป็นหนังสือตามความเหมาะสมแก่กรณี

แห่งความผิด แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบโดยไม่ชักช้า 

 ข้อ ๒๐ นักศึกษาผู้ใดกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาให้ ความเห็น และรายงานผล

การสอบสวนต่อผู้มีอ�านาจแต่งตั้งเพื่อเสนอมายังอธิการบดีพิจารณาสั่งลงโทษ ตามข้อ ๙ (๓) (๔) (๕) (๖) ตามความร้ายแรง

แห่งกรณีความผิด 

 การสั่งลงโทษตามข้อ ๙ (๓) และ (๔) อธิการบดีอาจมอบอ�านาจให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้สั่ง ลงโทษแทนได้และ

รายงานอธิการบดีเพื่อทราบ 

 ข้อ ๒๑ การลงโทษนักศึกษาที่กระท�าผิดวินัยตามข้อ ๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ท�าเป็นค�าสั่ง มหาวิทยาลัย และมี

หนังสือแจ้งค�าสั่งลงโทษพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ตามข้อ ๒๗ และ ข้อ ๒๘ ให้นักศึกษาทราบ 

 ในกรณีที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต�่ากว่า เมื่อได้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้แจ้งต่อบิดา มารดา หรือผู้

ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นทราบด้วย 
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 ข้อ ๒๒ ในกรณีที่มีการลงโทษนักศึกษาตามข้อ ๙ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ให้อธิการบดีรายงาน การลงโทษต่อสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย 

หมวด ๔

คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 

 ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษาคณะหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้วย 

  (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นประธาน 

  (๒) ผู้แทนสภาคณาจารย์ จ�านวนสองคน เป็นกรรมการ 

  (๓) ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษาหรือผู้แทน เป็นกรรมการ กรรมการตาม (๒) ต้องมาจากต่างส่วนงาน

กัน ให้ผู้อ�านวยการกองกฎหมายหรือผู้แทนเป็นเลขานุการ และให้เจ้าหน้าที่ของกองกฎหมายหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 ข้อ ๒๔ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับ แต่งตั้งและอาจได้รับ

แต่งตั้งใหม่อีกได้ 

 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์พ้นจากต�าแหน่งตามวาระให้ด�าเนินการแต่งต้ังผู้ ด�ารงต�าแหน่งใหม่ภาย

ในก�าหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์เดิมพ้นจากต�าแหน่ง กรณีที่ยังมิได้แต่งตั้ง ให้ประธานคณะ

กรรมการอุทธรณ์เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งผู้ด�ารง ต�าแหน่งใหม่ 

 ในกรณีที่ต�าแหน่งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ว่างลงก่อนก�าหนด ให้ด�าเนินการแต่งตั้ง ผู้ด�ารงต�าแหน่งใหม่แทน

ภายในก�าหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ต�าแหน่งดังกล่าวว่างลง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์แทนนั้น ให้

อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าก�าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 

 ข้อ ๒๕ คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษามีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) พิจารณาและวินิจฉัยสั่งการเรื่องที่อุทธรณ์ 

  (๒) เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ได้ตามความ

จ�าเป็น 

  (๓) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในอ�านาจของคณะ

กรรมการอุทธรณ์ก็ได้

  (๔) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ข้อ ๒๖ การประชุมต้องมีกรรมการอุทธรณ์มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ ทั้งหมด จึงจะเป็น

องค์ประชุม ในการประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้หรือไม่มี

ประธาน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการอุทธรณ์คนหนึ่งท�าหน้าที่ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ 

 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน คณะกรรมการอุทธรณ์ใน

ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

หมวด ๕

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

 ข้อ ๒๗ การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ได้ส�าหรับตนเองเท่านั้น และให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับ แต่วันได้รับทราบหรือ
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ถือว่าทราบค�าสั่ง 

 การอุทธรณ์ต้องท�าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์และแสดงให้เห็นว่า ค�าสั่งไม่ถูกต้อง ไม่

เหมาะสมหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไร พร้อมลงลายมือชื่อ ส่วนงานที่สังกัด และที่อยู่ ของนักศึกษาผู้อุทธรณ์ 

 ในการอุทธรณ์ ถ้านักศึกษาผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ คณะกรรมการอุทธรณ์ให้

แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะท�าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้อง ยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วย

วาจานั้นต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์โดยตรง ทั้งนี้ต้องก่อนที่ คณะกรรมการอุทธรณ์จะมีค�าวินิจฉัย 

 ข้อ ๒๘ นักศึกษาผู้อุทธรณ์มีสิทธิ ขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยค�าบุคคล พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 

แต่ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีค�าสั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือจะอนุญาตภายใต้ เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

 กรณีการขอคัดบันทึกถ้อยค�าบุคคลตามวรรคแรก หากผู้มีค�าสั่งลงโทษ พิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานดังกล่าว

มีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ จะอนุญาตให้คัดบันทึกถ้อยค�าบุคคลโดยไม่ ระบุชื่อบุคคลก็ได้ 

 ข้อ ๒๙ นักศึกษาผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านกรรมการอุทธรณ์คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่าง

ใด ดังต่อไปนี้ 

  (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท�าที่อุทธรณ์ 

  (๒) มีส่วนได้เสียในการกระท�าที่อุทธรณ์ 

  (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับนักศึกษาผู้อุทธรณ์ 

  (๔) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับ ผู้กล่าวหาหรือ

ผู้มีค�าสั่ง 

  (๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจท�าให้การพิจารณาอุทธรณ์เสียความเป็นธรรม 

 การคัดค้านกรรมการอุทธรณ์นั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ใน หนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่ม

เติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะกรรมการอุทธรณ์เริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 

 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง กรรมการอุทธรณ์ผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วม พิจารณาเรื่องที่อุทธรณ์นั้น

ก็ได้ ถ้ากรรมการอุทธรณ์ผู้นั้นมิได้ขอถอนตัวให้ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่าข้อ

เท็จจริงน้ันน่าเช่ือถือ ให้แจ้งกรรมการอุทธรณ์ผู้นั้นทราบและมิให้ ร่วมพิจารณาเรื่องนั้น เว้นแต่ประธานคณะกรรมการ

อุทธรณ์พิจารณาเห็นว่าการให้กรรมการอุทธรณ์ผู้นั้นร่วม พิจารณาเรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าเพราะจะท�าให้ได้

ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้กรรมการ อุทธรณ์ผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ 

 ข้อ ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่นักศึกษาผู้ลงลายมือชื่อ รับทราบค�าสั่งลงโทษเป็นวัน

ทราบค�าสั่งลงโทษ 

 ถ้านักศึกษาผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค�าสั่งลงโทษและผู้แจ้งได้แจ้งค�าสั่ง ลงโทษให้นักศึกษาผู้ถูก

ลงโทษทราบพร้อมกับมอบส�าเนาค�าสั่งลงโทษให้นักศึกษาผู้ถูกลงโทษแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่ แจ้งค�าสั่งลงโทษท�าบันทึกลงวันเดือน

ปี เวลา และสถานที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้ เป็นหลักฐาน โดยถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันที่นักศึกษาผู้

ถูกลงโทษได้รับทราบค�าสั่งลงโทษ 

 ถ้าไม่อาจแจ้งให้นักศึกษาผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบค�าสั่งลงโทษได้โดยตรง ให้แจ้งเป็น หนังสือส่งส�าเนาค�า
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สั่งลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้นักศึกษาผู้ถูกลงโทษ ณ ที่อยู่ของนักศึกษาผู้ ถูกลงโทษซึ่งปรากฏตามหลัก

ฐานของทางราชการ โดยส่งส�าเนาค�าสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพื่อให้นักศึกษาผู้ถูก ลงโทษเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้นักศึกษาผู้

ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบค�าสั่งลงโทษและ ส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่น

นี้เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันท่ีปรากฏในใบ ตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่านักศึกษาผู้ถูกลงโทษได้รับเอกสารดัง

กล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้ รับส�าเนาค�าสั่งลงโทษฉบับที่ให้นักศึกษาผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับ

ทราบค�าสั่งลงโทษกลับคืน มา ให้ถือว่านักศึกษาผู้ถูกลงโทษได้รับทราบค�าสั่งลงโทษแล้ว 

 ข้อ ๓๑ การอุทธรณ์ ให้ท�าหนังสือถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยการยื่นหรือส่ง หนังสืออุทธรณ์จะยื่นหรือ

ส่งต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์โดยตรง หรือผ่านหัวหน้าส่วนงานที่นักศึกษา ผู้อุทธรณ์สังกัดก็ได้ และให้หัวหน้าส่วน

งานนั้นด�าเนินการตามข้อ ๓๒ 

 ในกรณีที่มีผู้น�าหนังสืออุทธรณ์มายื่น ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือให้แก่ผู้ยื่นอุทธรณ์ และ ลงทะเบียนรับหนังสือ

ไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย และ ให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าว

เป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ 

 ในกรณีที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือวันที่ที่ท�าการไปรษณีย์ ออกใบรับฝากเป็นวันยื่น

หนังสืออุทธรณ์ และเมื่อได้รับหนังสือแล้วให้ผู้รับหนังสือด�าเนินการออกใบรับหนังสือ และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลัก

ฐานในวันที่รับหนังสือตามระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย 

 เม่ือได้ย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว นักศึกษาผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งค�าแถลงการณ์หรือ เอกสารหลักฐานเพิ่ม

เติมก่อนที่คณะกรรมการอุทธรณ์จะมีค�าวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ 

 ข้อ ๓๒ เมื่อหัวหน้าส่วนงานได้รับหนังสืออุทธรณ์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๓๑ แล้ว ให้หัวหน้า ส่วนงานจัดส่งหนังสือ

อุทธรณ์พร้อมส�าเนาหลักฐานการรับทราบค�าสั่งของนักศึกษาผู้อุทธรณ์ ส�านวนการ สอบสวน และส�านวนการด�าเนินการ

ทางวินัย พร้อมค�าชี้แจงของผู้มีค�าสั่ง และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันท�าการนับ

แต่วันที่ได้รับหนังสือ 

 ข้อ ๓๓ เรื่องอุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นเรื่องอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระส�าคัญ ตามข้อ ๒๗ และให้คณะ

กรรมการอุทธรณ์พิจารณาโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

 ในกรณีที่มีปัญหาว่าเรื่องอุทธรณ์รายใดเป็นเรื่องท่ีจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์เป็นผู้

พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งมตินั้นให้นักศึกษาผู้อุทธรณ์ทราบโดยเร็ว 

 ข้อ ๓๔ นักศึกษาผู้อุทธรณ์จะขอถอนเรื่องอุทธรณ์ ก่อนที่คณะกรรมการอุทธรณ์วินิจฉัยเสร็จ สิ้นก็ได้ โดยท�าเป็น

หนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ เมื่อได้ถอนเรื่องแล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้ เป็นอันยุติ 

 ข้อ ๓๕ การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาจากส�านวนการ สอบสวนหรือการพิจารณาด�า

เนินการทางวินัยในเบื้องต้น ในกรณีจ�าเป็นและสมควรอาจขอเอกสารและ หลักฐานเพิ่มเติม จากบุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

 ในกรณีที่นักศึกษาผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณา เห็นว่าการแถลงการณ์

ด้วยวาจาไม่จ�าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก ได้ 
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 ในกรณีที่นัดให้นักศึกษาผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ให้แจ้ง ผู้ออกค�าสั่งลงโทษ

ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงต่อที่ประชุมในครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ให้แจ้ง ล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อ

ประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าวให้ผู้ออกค�าสั่งลงโทษหรือผู้แทนเข้าฟัง ค�าแถลงการณ์ด้วยวาจาของนักศึกษาผู้อุทธรณ์ได้ 

 ข้อ ๓๖ เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเสร็จ ให้มีมติดังนี้ 

  (๑) ถ้าเห็นว่าค�าสั่งถูกต้องเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์ 

  (๒) ถ้าเห็นว่าค�าสั่งไม่ถูกต้องและหรือไม่เหมาะสมกับความผิดประการใดให้มีมติแก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้ถูก

ต้องและเหมาะสม แต่จะเพิ่มโทษหนักขึ้นไม่ได้ 

  (๓) ถ้าเห็นว่าสมควรด�าเนินการโดยประการอื่นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้อง ตามกฎหมาย ให้มี

มติด�าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 

 ในกรณีที่มีนักศึกษาถูกค�าสั่งลงโทษในการกระท�าที่ได้กระท�าร่วมกัน และเป็นความผิดในเรื่อง เดียวกัน โดยมี

พฤติการณ์แห่งการกระท�าอย่างเดียวกัน เมื่อนักศึกษาคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษ ดังกล่าว และผลการ

พิจารณาเป็นคุณแก่นักศึกษาผู้อุทธรณ์ แม้นักศึกษาคนอื่นจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้สิทธิ

อุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะเดียวกันกับกรณีของนักศึกษาผู้อุทธรณ์ แล้ว ให้มีมติให้นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการ

พิจารณา ให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับนักศึกษา ผู้อุทธรณ์ด้วย 

 ข้อ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้มีมติตามข้อ ๓๖ แล้ว ให้ประธานคณะกรรมการ อุทธรณ์แจ้งสภามหาวิทยาลัย 

นักศึกษาอุทธรณ์ เพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้ออกค�าสั่งลงโทษเพื่อด�าเนินการตาม ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยเร็ว 

หมวด ๖

บทเฉพาะกาล

 ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ได้มีการด�าเนินการทางวินัย หรือมีการยื่นเรื่องอุทธรณ์โทษไว้ก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้

ด�าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จนกว่าจะแล้วเสร็จ เว้นแต่บทบัญญัติใดแห่ง

ข้อบังคับนี้ที่เป็นคุณแก่นักศึกษา ให้ใช้บทบัญญัตินั้นแทน

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

      (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์)

              นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------

  โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอุทธรณ์ค�าสั่งที่มิใช่โทษ ทางวินัยและการร้องทุกข์

กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อ�านาจหน้าที่หรือกระท�าการใดๆที่ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

หรือประกาศหรือกฏอื่นของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนงาน ของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกิดความเป็นธรรม 

  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย

มหิดล ใน การประชุมครั้งที่ ๕๓๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑” 

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยมหิดล “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า 

มหาวิทยาลัยมหิดล “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

  “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัย และให้รวมถึงโครงการจัดตั้ง ส่วนงานอื่นที่จัดให้มี

การเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 “หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัย และให้รวมถึง หัวหน้าโครงการจัดตั้ง

ส่วนงานอื่นที่จัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา “ประธาน” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 

  “การอุทธรณ์” หมายความว่า การอุทธรณ์การให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า

ด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ

การอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้องหรือกระทบสิทธิโดยตรงต่อ นักศึกษาที่มิใช่ค�าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

  “การร้องทุกข์” หมายความว่า การร้องทุกข์ของนักศึกษากรณีที่เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความ เป็นธรรมจากการใช้

อ�านาจหน้าที่หรือกระท�าการใด ๆ โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฏอื่นของมหาวิทยาลัยหรือ

ส่วนงาน 

  ข้อ ๔ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์เรื่องใดที่มีข้อบังคับก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไป ตามข้อบังคับในเรื่องนั้น 
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 ข้อ ๕ การนับระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ ส�าหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลา นั้นเป็นวันเริ่มนับระยะ

เวลา ส่วนเวลาสิ้นสุดถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่ม เปิดท�าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่ง

ระยะเวลา 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมี

อ�านาจสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา

 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษาคณะหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

   (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นประธาน 

  (๒) ผู้แทนสภาคณาจารย์ จ�านวนสองคน เป็นกรรมการ 

  (๓) ผู้อ�านวยการกองบริหารการศึกษาหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 

  (๔) ผู้อ�านวยการกองกฎหมายหรือผู้แทน เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการตาม (๒) ต้องมาจากต่าง

ส่วนงานกัน ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควรคนหนึ่ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 ข้อ ๘ ประธานมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับ แต่งตั้งใหม่อีกได้ 

 ในกรณีที่ประธานพ้นจากต�าแหน่งตามวาระให้ด�าเนินการแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ภายใน ก�าหนดหกสิบวันนับแต่

วันที่ประธานเดิมพ้นจากต�าแหน่ง กรณีที่ยังมิได้แต่งตั้ง ให้ประธานเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป ก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งผู้ด�ารง

ต�าแหน่งใหม่ 

 ในกรณีที่ต�าแหน่งประธานว่างลงก่อนก�าหนด ให้ด�าเนินการแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งใหม่แทน ภายในก�าหนดหกสิบ

วัน นับแต่วันที่ต�าแหน่งดังกล่าวว่างลง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานแทนนั้น ให้อยู่ใน ต�าแหน่งได้เพียงเท่าก�าหนดเวลาของผู้

ซึ่งตนแทน 

 ข้อ ๙ การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม จึงจะ

เป็นองค์ประชุม 

 ในการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีประธาน ให้ที่ประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งท�าหน้าที่ประธาน 

 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม

ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยเรื่องที่อุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของ นักศึกษา และปฏิบัติหน้าที่

อื่นที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษา ตามที่สภามหาวิทยาลัย 

มอบหมาย 

หมวด ๒

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

 ข้อ ๑๑ การอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ได้ส�าหรับตนเองเท่านั้น และให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับ แต่วันได้รับทราบหรือ
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ถือว่าทราบค�าสั่ง 

 ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่นักศึกษาผู้อุทธรณ์ลงลายมือ ชื่อรับทราบค�าสั่งเป็นวัน

ได้รับทราบค�าสั่ง 

 ถ้านักศึกษาผู้อุทธรณ์ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค�าสั่งและผู้แจ้งได้แจ้งค�าสั่งให้นักศึกษา ผู้อุทธรณ์ทราบกับมอบ

ส�าเนาค�าสั่งให้นักศึกษาผู้อุทธรณ์แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่แจ้งค�าสั่งท�าบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และสถานที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้

แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐาน โดยถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันที่ นักศึกษาผู้อุทธรณ์ได้รับทราบค�าสั่ง 

 ถ้าไม่อาจแจ้งให้นักศึกษาผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อรับทราบค�าสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็น หนังสือส่งส�าเนาค�าสั่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้นักศึกษาผู้อุทธรณ์ ณ ที่อยู่ของนักศึกษาผู้อุทธรณ์ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 

โดยส่งส�าเนาค�าสั่งไปให้สองฉบับเพื่อให้นักศึกษาผู้อุทธรณ์เก็บไว้หนึ่ง ฉบับ และให้นักศึกษาผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อและวัน

เดือนปีที่รับทราบค�าสั่งและส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็น หลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่

ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ว่านักศึกษาผู้อุทธรณ์ได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับ

ส�าเนาค�าสั่งฉบับที่ให้นักศึกษา ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบค�าสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่านักศึกษาผู้อุทธรณ์

ได้รับทราบค�าสั่ง แล้ว 

 ข้อ ๑๓ การอุทธรณ์ต้องท�าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์และแสดง ให้เห็นว่าค�าสั่งไม่ถูก

ต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไร พร้อมลงลายมือชื่อ ส่วนงานที่สังกัด และที่อยู่ของนักศึกษาผู้อุทธรณ์ 

ในการอุทธรณ์ ถ้านักศึกษาผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ คณะกรรมการ ให้แสดงความ

ประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะท�าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือ ส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้นต่อ

ประธานโดยตรง ทั้งนี้ต้องก่อนที่คณะกรรมการจะมีค�าวินิจฉัย 

 ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ นักศึกษาผู้อุทธรณ์มีสิทธิ ขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยค�า บุคคล พยานหลัก

ฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่จะอนุญาต หรือไม่ โดยให้พิจารณาความจ�าเป็น

เป็นเรื่องๆ ไป 

 กรณีการขอคัดบันทึกถ้อยค�าบุคคลตามวรรคแรก หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานดังกล่าวมี

ความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์จะอนุญาตให้คัดบันทึกถ้อยค�าบุคคลโดย ไม่ระบุชื่อบุคคลก็ได้ 

 ข้อ ๑๕ นักศึกษาผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถ้าผู้นั้นมีเหตุ อย่างหนึ่งอย่างใด ดัง

ต่อไปนี้ 

   (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท�าที่อุทธรณ์ 

   (๒) มีส่วนได้เสียในการกระท�าที่ถูกอุทธรณ์ 

  (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับนักศึกษาผู้อุทธรณ์ 

  (๔) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับ ผู้กล่าวหาหรือ

ผู้มีค�าสั่ง 

   (๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจท�าให้การพิจารณาอุทธรณ์เสียความเป็นธรรม การคัดค้านคณะกรรมการนั้น ต้องแสดง

ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือ อุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณา
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เรื่องอุทธรณ์ 

  เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง กรรมการผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาเรื่องที่ อุทธรณ์นั้น

ก็ได้ ถ้ากรรมการผู้นั้นมิได้ขอถอนตัว ให้กรรมการอื่นพิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่า ข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ 

กรรมการผู้ถูกคัดค้านจะร่วมพิจารณาในเรื่องนั้นไม่ได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่ร่วมพิจารณาได้ 

 ข้อ ๑๖ การอุทธรณ์ ให้ท�าหนังสือถึงประธาน โดยการยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์จะยื่นหรือ ส่งต่อประธานโดยตรง 

หรือผ่านหัวหน้าส่วนงานที่นักศึกษาผู้อุทธรณ์สังกัดก็ได้ และให้หัวหน้าส่วนงานนั้น ด�าเนินการตามข้อ ๑๗ 

 ในกรณีที่มีผู้น�าหนังสืออุทธรณ์มายื่น ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือให้แก่ผู้ยื่นอุทธรณ์ และ ลงทะเบียนรับหนังสือ

ไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย และให้ถือ วันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าว

เป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ 

 ในกรณีที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือวันที่ที่ท�าการไปรษณีย์ ออกใบรับฝากเป็นวันยื่น

หนังสืออุทธรณ์ และเมื่อได้รับหนังสือแล้วให้ผู้รับหนังสือด�าเนินการออกใบรับหนังสือ และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลัก

ฐานในวันที่รับหนังสือตามระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย 

 เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว นักศึกษาผู้อุทธรณ์อาจยื่นหรือส่งค�าแถลงการณ์หรือ เอกสารหลักฐานเพิ่ม

เติมก่อนที่คณะกรรมการจะมีค�าวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อประธาน 

 ข้อ ๑๗ ในกรณีท่ีหัวหน้าส่วนงานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสนอ ไปยังประธานภายใน

เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือเอกสาร 

 ข้อ ๑๘ นักศึกษาผู้อุทธรณ์จะขอถอนเรื่องอุทธรณ์ ก่อนที่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย เสร็จสิ้นก็ได้ โดยท�าเป็น

หนังสือยื่นต่อประธาน เมื่อได้ถอนเรื่องแล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันยุติ 

 ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีมีปัญหาว่าเรื่องอุทธรณ์รายใดเป็นเรื่องที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ให้คณะกรรมการเป็นผู้

พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งมตินั้นให้นักศึกษาผู้อุทธรณ์ทราบโดยเร็ว 

 ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับ แต่วันที่ได้รับหนังสือ

อุทธรณ์ 

 ข้อ ๒๑ คณะกรรมการอาจขอให้ส่วนงาน หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง หรือจัดส่ง หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม รวมทั้งอาจเชิญมาให้ถ้อยค�าประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

 ในกรณีที่นักศึกษาผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การแถลงการณ์ด้วยวาจา

ไม่จ�าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 

  ข้อ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเสร็จ ให้มีมติดังนี้ 

  (๑) ถ้าเห็นว่าค�าสั่งถูกต้องแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์ 

  (๒) ถ้าเห็นว่าค�าสั่งไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม กับความผิดประการใด ให้มีมติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูก

ต้อง 

  (๓) ถ้าเห็นว่าสมควรแก้ไขค�าสั่งหรือด�าเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ให้มีมติให้ด�าเนินการ ได้ตามควร

แก่กรณี 
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ในกรณีที่มีนักศึกษาถูกค�าสั่งในการกระท�า ที่ได้กระท�าร่วมกัน และเป็นความผิดในเรื่อง เดียวกัน โดยมีพฤติการณ์แห่งการ 

กระท�าอย่างเดียวกัน เมื่อนักศึกษาคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าว และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่นักศึกษาผู้

อุทธรณ์ แม้นักศึกษาคนอื่นจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ ของนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะ

เดียวกันกับกรณีของนักศึกษาผู้อุทรณ์ ให้มีมติให้ นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณา ให้มีผลในทางที่เป็นคุณ

เช่นเดียวกับนักศึกษาผู้อุทธรณ์ด้วย 

 ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการได้มีมติตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้แจ้งผู้มีอ�านาจออกค�าสั่ง เพื่อด�าเนินการตาม ค�าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการโดยเร็ว และแจ้งสภามหาวิทยาลัย และนักศึกษาผู้อุทธรณ์เพื่อทราบ 

หมวด ๓

การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

 ข้อ ๒๔ เมื่อนักศึกษาเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อ�านาจหน้าที่หรือ กระท�าการใด ๆ โดยไม่ถูก

ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฏอื่นของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงาน และแสดงความประสงค์ที่จะ

ปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนงานที่สังกัดหรือผู้เป็นต้นเหตุแห่งการ ร้องทุกข์ให้นักศึกษาผู้นั้นยื่นหนังสือขอปรึกษาหารือต่อ

หัวหน้าส่วนงานที่สังกัด 

 เมื่อหัวหน้าส่วนงานได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนงานน้ัน ด�าเนินการให้มี การปรึกษาหารือกับ

นักศึกษาผู้นั้น เพื่อแก้ปัญหาหรือท�าความเข้าใจให้เกิดความเป็นธรรมหรือให้มีการปฏิบัติ ให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  

 หากหัวหน้าส่วนงานไม่ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาตามวรรคสอง หรือมีการปรึกษา หารือแล้ว นักศึกษาไม่

พอใจผลการปรึกษาหารือ ก็ให้นักศึกษาผู้นั้นร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการภายในสิบห้า วันนับแต่พ้นระยะเวลาตามวรรคสอง 

หรือภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับผลการปรึกษาหารือ ตามแต่กรณี 

 ข้อ ๒๕ การร้องทุกข์ให้ท�าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการร้องทุกข์ทั้งแสดง เหตุผลในการร้องทุกข์ว่า

ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อ�านาจหน้าที่หรือการกระท�าใดๆ โดย ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อ

บังคับหรือประกาศหรือกฏอื่นของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน พร้อมความประสงค์ที่จะให้มหาวิทยาลัยด�าเนินการ และลง

ลายมือชื่อและที่อยู่ของนักศึกษาผู้ร้องทุกข์ตาม แบบที่มหาวิทยาลัยประกาศก�าหนด 

  ข้อ ๒๖ ค�าร้องทุกข์ ให้ส่งถึงประธาน ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  

  (๑) โดยการยื่นค�าร้องทุกข์ต่อประธานโดยตรงผ่านระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย หรือผ่านหัวหน้า

ส่วนงานที่นักศึกษาผู้ร้องทุกข์สังกัด และให้หัวหน้าส่วนงานส่งค�าร้องทุกข์ไปยังประธานภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค�า

ร้องทุกข์ 

 ในกรณีที่มีผู้น�าค�าร้องทุกข์มายื่น ให้ผู้รับค�าร้องทุกข์ออกใบรับ และลงทะเบียนรับค�าร้องทุกข์ ไว้เป็นหลักฐานในวัน

ที่รับค�าร้องทุกข์ 

   (๒) โดยการส่งค�าร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางที่มหาวิทยาลัยประกาศก�าหนด  

  (๓) โดยการส่งค�าร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และให้ถือวันที่ท�าการไปรษณีย์ออก ใบรับฝาก

เป็นวันยื่นค�าร้องทุกข์ และให้ผู้รับค�าร้องทุกข์ส่งถึงประธานโดยเร็วต่อไป 
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 ข้อ ๒๗ นักศึกษาผู้ร้องทุกข์จะขอถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย เสร็จสิ้นก็ได้ โดยท�าเป็น

หนังสือยื่นต่อประธาน เมื่อได้ถอนเรื่องแล้วการพิจารณาร้องทุกข์ให้เป็นอันยุติ 

 ข้อ ๒๘ การคัดค้านกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ให้น�าความในข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดย อนุโลม 

 ข้อ ๒๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าค�าร้องทุกข์เรื่องใดไม่ใช่เรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามข้อ ๒๔ ให้แจ้งมติ

ให้นักศึกษาผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็วทั้งนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับค�าร้องทุกข์ 

 ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายใน หกสิบวันนับจากวันที่ได้

รับค�าร้องทุกข์ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จตามก�าหนด ระยะเวลาตามวรรคแรก 

ให้เสนอขยายระยะเวลาด�าเนินการต่ออธิการบดีได้ไม่เกินสามสิบวัน 

 ข้อ ๓๑ คณะกรรมการอาจขอให้ส่วนงาน หน่วยงาน นักศึกษาผู้ร้องทุกข์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง หรือจัดส่ง

หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งอาจเชิญมาให้ถ้อยค�าประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้วเสร็จ ให้พิจารณามีมติดังนี้ 

  (๑) ถ้าเห็นว่าการกระท�าของผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ไม่ใช่การกระท�าที่ท�าให้นักศึกษา ผู้ร้องทุกข์ไม่

ได้รับความเป็นธรรม และเป็นการกระท�าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ กฏอื่นของมหาวิทยาลัย

หรือส่วนงาน ให้มีมติยกค�าร้องทุกข์ 

  (๒) ถ้าเห็นว่าการกระท�าของผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์เป็นเหตุให้นักศึกษาผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับความ

เป็นธรรม หรือเป็นการกระท�าท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฎอื่นของมหาวิทยาลัยหรือ

ส่วนงาน ให้มีมติ เสนอให้ผู้มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการแก้ไขหรือยกเลิกการกระท�านั้น

  (๓) ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติมจากเรื่องร้องทุกข์ ให้คณะกรรมการท�าความเห็นเสนอผู้มี

อ�านาจหน้าที่รับผิดชอบไว้ในมติ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานต่อไป

 ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการมีมติประการใดแล้ว ให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานปฏิบัติตามมตินั้นและแจ้งให้นักศึกษาผู้

ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว

         ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์)

        นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการออกหนังสือขอลดค่าโดยสารรถไฟให้กับนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังไม่มี

รายได้ ซึ่งบริการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. ตั๋วลดครึ่งราคา
 ส�าหรับนักศึกษาที่มีภูมิล�าเนาอยู่ต่างจังหวัดที่ต้องการกลับบ้านระหว่างปิดภาคการศึกษาปลายปีละ 1 ครั้ง ไป-กลบั 

การรถไฟฯ ลดค่าโดยสารให้ครึ่งราคาเฉพาะชั้น 2 และชั้น 3 (ค่าอื่น ๆ ไม่ลด) โดยนักศึกษาจะต้องยื่นค�าร้องล่วงหน้า 7 วัน

พร้อมหลักฐาน ดังนี้

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 

จ�านวน 1 รูป

2. ส�าเนาบัตรนักศึกษา 3. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้ปกครองที่มี

ภูมิล�าเนาอยู่ต่างจังหวัด

4. ค่าสมุดโดยสาร 

จ�านวน 5 บาท  

สมุดโดยสารนี้ใช้ได้จนจบการศึกษา โดยนักศึกษาต้องมาขอต่ออายุทุกปี ทั้งนี้ หากท�าหายจะไม่สามารถขอสมุดใหม่ได้

 2. การขอลดค่าโดยสารเป็นหมู่คณะ
 ส�าหรับนักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว  ซึ่งการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

สามารถท�าได้เฉพาะรถไฟชั้น 3 เท่านั้น

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โทร 0 2849 4656  (ลดหย่อน

ได้เฉพาะรถไฟชั้น 3 เท่านั้น)
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“ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษาเป็นปัญญาของแผ่นดิน

ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นพลเมืองโลกที่ส�าคัญในการพัฒนาสังคมโลกต่อไป”

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกัน

พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหารและด�าเนินงานสร้างความผูกพันศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 

ซึ่งประกอบด้วย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมและชมรมศิษย์เก่าจากส่วนงาน นักศึกษา

ปัจจุบัน และหน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลัก 3 

ประการ คือ

1) ให้เกียรติ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ด้วยการรับฟังความต้องการและความคาดหวัง การเชิดชูเกียรติ

ศิษย์เก่าที่ช่วยเหลือส่วนงานและมหาวิทยาลัย

2) แจ้งข่าว ให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ารับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย

และสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเน้นการจัดกิจกรรมของศิษย์เก่าให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว

3) เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเป็นผู้น�าในการท�าโครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุนให้ศิษย์เก่าเป็น “ทูต” ทางการศึกษาที่สื่อความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม

มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนบัณฑิตทุกท่านและศิษย์เก่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดลใน

พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ส่วนลดจาก

ร้านอาหาร สถานที่พักผ่อน รวมถึงการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล การได้

รับข่าวสารด้านการศึกษา การลดหย่อนภาษี 2 เท่า ทั้งนี้ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ alumni.mahidol.ac.th

ปรัชญา “ความส�าเร็จแท้จริงอยู่ที่การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ”

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์

…………………………………………………………………………..

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.alumni.mahidol.ac.th
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บ้านมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การบริการหลักบ้านมหิดล
 บ้านมหิดล มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการและจัดสวัสดิการรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิต

ในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นสุข

 บ้านมหิดล  ประกอบไปด้วย อาคารหอพัก 6 อาคาร  ดังนี้

 บ้านพุทธรักษา (หอ1-2)

 บ้านอินทนิล (หอ3-4)

 บ้านชัยพฤกษ์ (หอ6-7)

 บ้านกันภัยมหิดล (หอ8-9)

 บ้านลีลาวดี (หอ10)

 บ้านศรีตรัง (หอ11)

ตารางแสดงจ�านวนหอพักชายและหญิง และรายละเอียดการบริการ

ชื่อบ้าน หอชาย หอหญิง 4เตียง ต่อ 1 ห้อง 2 เตียง ต่อ 1 ห้อง จ�านวนห้อง

บ้านอินทนิล   152

บ้านชัยพฤกษ์   152

บ้านกันภัยมหิดล    152

บ้านพุทธรักษา   152

บ้านลีลาวดี   154

บ้านศรีตรัง   308

รวม 1,070

ค่าธรรมเนียมในการเข้าพัก
รายภาคการศึกษา (ภาคต้น / ภาคปลาย)

บ้านพุทธรักษา /บ้านกันภัย หอ 9 ชั้น 3 – 4       จ�านวนเงิน 3,000 บาท

บ้านอินทนิล / บ้านชัยพฤกษ์ / บ้านลีลาวดี /บ้านกันภัย หอ 8 /บ้านกันภัย หอ 9 ชั้น 1 – 2  จ�านวนเงิน 6,000 บาท

บ้านศรีตรัง           จ�านวนเงิน 8,000 บาท

บ้านกันภัยมหิดล (หอ 8)          จ�านวนเงิน 6,000 บาท

(อาคาร 9) ชั้น 1 – 2           จ�านวนเงิน 6,000 บาท

ที่พักอาศัยส�าหรับนักศึกษา (ศาลายา) 
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ชั้น 3 – 4 = 3,000 บาท

(ภาคฤดูร้อน) ค่าธรรมเนียม ครึ่งหนึ่ง จากราคาปกติ

ค่าประกันความเสียหายและมัดจ�าลูกกุญแจ
 นักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในครั้งแรกจะต้องเสียค่าประกันความเสียหายและค่ามัดจ�าลูกกุญแจและค่าคีย์การ์ด ใน

อัตราดังต่อไปนี้

 บ้านพุทธรักษา         จ�านวนเงิน 600  บาท

 บ้านอินทนิล / บ้านชัยพฤกษ์ / บ้านกันภัยมหิดล / บ้านลีลาวดี   จ�านวนเงิน 1,100 บาท

 บ้านศรีตรัง         จ�านวนเงิน 1,250 บาท

 บ้านกันภัยมหิดล (อาคาร 8)       จ�านวนเงิน 1,100 บาท

          บ้านกันภัยมหิดล (อาคาร 9) ชั้น 1 – 2      จ�านวนเงิน 1,100 บาท    

 บ้านกันภัยมหิดล ชั้น 3 – 4       จ�านวนเงิน 600  บาท

หมายเหตุ  ทั้งนี้นักศึกษาที่พักอาศัยในบ้านมหิดล จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้ายูนิตละ 6 บาท

    ค่าบ�าบัดน�้าเสีย 200 บาทต่อคนต่อภาคการศึกษา

    ค่าบ�าบัดน�้าเสีย ภาคฤดูร้อน 100 บาทต่อคนต่อภาค

การเข้าพักอาศัย
 นักศึกษาสามารถจองห้องพักในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด  โดยสามารถดูรายละเอียดเรื่องวันจองจาก

ประกาศการจองหอพัก ได้ที่ www.op.mahidol.ac.th/sa/muhidoldorm และสามารถจองได้ที่เว็บไซต์ www.

student.mahidol.ac.th โดยระบุความประสงค์ ชื่อบ้านที่จะเข้าพักอาศัย การประกาศรายชื่อผู้เข้าอาศัยจะเป็นไปตาม

วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด กรณีที่นักศึกษา ได้สิทธิ์ในการพักอาศัยและมีความประสงค์ยกเลิกห้องพักในภายหลัง 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมของบ้านมหิดล

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นักศึกษาสูบบุหรี่ ดื่มสุรา สิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท หากฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์การเข้าพัก

อาศัยในบ้านมหิดล  (หอพักนักศึกษา)
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ส่ิงอ�านวยความสะดวกและสิทธิเฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยในบ้านมหิดล
 บ้านมหิดล ได้จัดห้องส�าหรับท�ากิจทางศาสนาไว้ในแต่ละบ้านด้วยเช่น ห้องละหมาด ห้องศาสนาคริสต์ และลาน

องค์พระ นอกจากนี้ยังมีห้องดูทีวี ห้องอ่านหนังสือ และสนามกีฬา

 สิ่งอ�านวยความสะดวกภายในบ้านมหิดล ตู้เย็น ไมโครเวฟ ตู้น�า้ดื่ม RO 

 โครงการสวดมนต์ และตักบาตร ประจ�าวันจันทร์ – ศุกร์ และวันส�าคัญต่างๆ 

 นักศึกษาสามารถใช้สถานที่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่น เรือนอเนกประสงค์ ในการจัดท�ากิจกรรมต่างๆ ตามข้อปฏิบัติ

การใช้เรือนมหิดล ที่ประกาศไว้ 

 สแกนลายนิ้วมือเข้า – ออก หอพักนักศึกษาด้วยระบบ Smart Card

 การรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

 กล้องวงจรปิด CCTV

 บ้านมหิดลมีสถานีรถรางให้บริการฟรี ที่วิ่งวนทั่วมหาวิทยาลัย

 มีร้านค้าต่างๆ ให้บริการ เช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven , ร้านเสริมสวย, ร้านซักรีด ,ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ,จักก้า

เซ็นเตอร์, ร้านไอศกรีมตามตะวัน,ร้านถ่ายเอกสาร

 อยู่ติดกับอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลที่จะคอยบริการนักศึกษา ในด้านกิจกรรม กีฬาและนันทนาการและความ

บันเทิง

 ระบบ WIFI

 ระบบแจ้งซ่อม Online

ดูรายละเอียดต่างๆ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.op.mahidol.ac.th/sa/mahidoldorm หรือโทร 066 1045599

การบริการหอพักให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวมแบ่งได้ 2 ส่วนดังนี้

 วิทยาเขตศาลายา   วิทยาเขตอื่นๆ

 หอพักพยาบาลรามาธิบดี   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 หอพักสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 หอพักสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 วิทยาลัยราชสุดา    วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี    

 อาคารชุดพักอาศัย   

 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน 
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รูปแบบการบริการที่พักอาศัย จ�านวนห้อง
จ�านวนนักศึกษาที่รับได้

ชาย หญิง

วิทยาเขตศาลายา

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล บ้านมหิดล ชาย 3 หลังจ�านวน 456 ห้อง

บ้านมหิดล หญิง 3 หลัง  จ�านวน 614 

ห้อง

1,000 2,456

หอพักนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา หอพักชาย 36 ห้อง

หอพักหญิง 36 ห้อง
144 144

ห้องพัก

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 15 ห้อง

First come first serve

จ�านวน 15 คน

ห้องพัก อาคารชุดพักอาศัย

(คอนโดมิเนียม)

ห้องพักนักศึกษา 

อาคาร D = 364 ห้อง

ห้องพักบุคลากร

อาคาร B  = 232 ห้อง

อาคาร C = 223  ห้อง

บริการนักศึกษา และบุคลากร

ห้องพัก โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน
43 ห้อง 

First come first serve

จ�านวน 43-86 คน

วิทยาเขตอื่นๆ

หอพักนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล

หอพักแพทย์ชาย 

160 ห้อง

หอพักแพทย์หญิง 1 ห้องเล็ก 88 ห้อง

ห้องใหญ่ 16 ห้อง

ห้องละ 6 คน

หอพักแพทย์หญิง 2

56 ห้องห้องละ 2 คน

หอพักแพทย์ประจ�าบ้าน 10 ชั้น

หอพักเจ้าพระยา

640 244

96

112
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รูปแบบการบริการที่พักอาศัย จ�านวนห้อง
จ�านวนนักศึกษาที่รับได้

ชาย หญิง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หอแพทย์ประจ�าบ้าน204 ห้อง

หอพักนักศึกษาแพทย์

129 ห้อง

273

296

368

296

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 64 ห้อง

อาคารศรชัย 14 ห้อง

200 คน มีการบริการทั้งการจัด

ประชุมและนักศึกษาเข้าพักอาศัย

วิทยาเขตกาญจนบุรี หอพักชาย 2 อาคาร

จ�านวน 32 ห้อง

หอพักหญิง 3 อาคาร

จ�านวน 126 ห้อง

160 563
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  ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่างๆ จากทุก

วิทยาเขต รวม 37 แห่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถใช้บริการได้ที่หอสมุดกลาง ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารหอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.li.mahidol.ac.th

เปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 8.00-21.00 น. เสาร์ 09.00-17.00 น.

อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ปิดท�าการ

ปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. เสาร์ 9.00-17.00 น.

อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ปิดท�าการ

ขยายเวลาก่อนสอบ 3 สัปดาห์และสัปดาห์แรกของการสอบปลายภาค

จันทร์-ศุกร์ 8.00-24.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 9.00-17.00 น.

วันหยุดราชการ ปิดท�าการ

หอสมุดและคลังความรู้ในมหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/manual62/www.li.mahidol.ac.th
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บริการส�าหรับนักศึกษา

บริการสมัครสมาชิกห้องสมุด
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะสามารถกรอกแบบฟอร์ม

สมัครสมาชิกทางออนไลน์ หรือน�าบัตรนักศึกษามาส

มัครสมาชิกได้ที่หอสมุดกลาง (ยกเว้น นักศึกษาจาก

คณะ CR, IC, MS, PT และ RS ให้ติดต่อที่ห้องสมุด

คณะที่สังกัด)

อายุสมาชิกห้องสมุด
นักศึกษามีอายุสมาชิกห้องสมุด 1 ภาคการศึกษา 

และต้องต่ออายุสมาชิกหลังจากลงทะเบียนเรียนทุก

ภาคการศึกษา

บริการทรัพยากรสารสนเทศ
 ห้องสมุดจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา ได้แก่ หนังสือ ต�าราวิชาการ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 

ทั้งในรูปแบบตัวเล่มฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Textbook, e-Books, e-Journals, e-Databases) สืบค้นได้

จากเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ http://www.li.mahidol.ac.th/index-tha.php

บริการยืม-คืนหนังสือ
 นักศึกษาที่สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดแล้ว สามารถยืมหนังสือได้ไม่เกิน 10 เล่ม เป็นเวลา 10 วัน เมื่อครบก�าหนด

ส่งระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้า 1 วัน หากต้องการยืมต่อและไม่มีผู้ใดจองหนังสือเล่มนั้นจะสามารถยืมต่อด้วย

ตนเองทางออนไลน์ได้อีก 2 ครั้ง และเมื่อยืมต่อครบ 2 ครั้งแล้วยังต้องการใช้หนังสือนั้นอีก นักศึกษาสามารถน�าเล่ม

หนังสือมาคืนที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดและท�าการยืมใหม่ได้ทันที (กรณีส่งหนังสือเกินเวลาที่ก�าหนด จะมีค่าปรับดังนี้ หนังสือ

ทั่วไป 5 บาท/เล่ม/วัน วิทยานิพนธ์ 30 บาท/เล่ม/วัน)

http://www.li.mahidol.ac.th/index-tha.php
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ระเบียบการเข้าใช้บริการ

บริการจองหนังสือ
 หนังสือที่มีผู้ยืมแล้วจะแจ้งสถานะของหนังสือไว้ที่หน้ารายการออนไลน์ (OPAC) ด้วยค�าว่า “DUE 13-07-17” 

(หมายถึง ก�าหนดส่งคืนวันที่ 13 กรกฎาคม 2560) หากนักศึกษาต้องการใช้หนังสือเล่มนี้ สามารถท�าการจองหนังสือได้ด้วย

ตนเองทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://library.mahidol.ac.th/patroninfo หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการ

ห้องสมุดทุกแห่ง

บริการ Mahidol Book Delivery
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยู่หลายวิทยาเขต หากนักศึกษาประสงค์จะยืมหนังสือจากห้องสมุดคณะ/สถาบัน

ต่าง ๆ สามารถขอแจ้งขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดที่ร่วมเครือข่าย 26 แห่ง หรือส่งค�าขอใช้บริการออนไลน์ผ่าน

เว็บไซต์ห้องสมุด http://www.li.mahidol.ac.th/form/bookreq.php โดยระบุชื่อห้องสมุดที่สะดวกในการรับหนังสือที่

ยืมหรือส่งคืน โดยหอสมุดกลางจัดบริการรถรับ-ส่งหนังสือเป็นประจ�าทุกวัน

บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan: ILL)
 นักศึกษาสามารถขอยืมหนังสือที่มีบริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของรัฐและในก�ากับของรัฐ โปรดติดต่อ

แจ้งความประสงค์และรับแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดทุกแห่งในมหาวิทยาลัยมหิดล

บริการขอส�าเนาเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Delivery: EDDS)

โปรดแสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่เข้าใช้

บริการ

ไม่น�าอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ฯลฯ เข้ามา

ภายในห้องสมุด

แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและส�ารวมกิริยา

มารยาทในการเข้าใช้หอสมุด

ไม่ท�าเสียงดัง และ/หรือ ใช้โทรศัพท์มือถือใน

บริเวณห้องอ่าน และบริเวณงดใช้เสียง

NO

NO

https://library.mahidol.ac.th/patroninfo
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นักศึกษาสามารถสั่งซื้อบทความหรือเอกสารจากแหล่งบริการเอกสารอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการส่งไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์ และมีค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ก�าหนดของแต่ละสถาบัน

บริการแนะน�าหนังสือมาใหม่
 นักศึกษาสามารถติดตามหนังสือมาใหม่ที่น่าสนใจได้จากเว็บไซต์ http://www.li.mahidol.ac.th/new-re-

source/new-resource-tha.html และ Facebook fan page: Mahidol University Library

หนังสือต�าราโครงการ Giving to Mahidol Libraries

 หอสมุดกลางได้จัดมุม Giving Corner เพื่อบริการหนังสือต�าราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานส�าหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี ซึ่งจัดซื้อด้วยเงินบริจาคในโครงการ “Giving to Mahidol Libraries” เช่น เคมี (Chemistry 10th ed. โดย 

Raymond Chang ; แปลโดย ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ... [และคนอื่น ๆ] (2556) กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human anato-

my) โดย วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์, มนตกานต์ ตันสถิตย์ (2559) Biochemistry by Jeremy M. Berg (2015) ณ 

ห้องอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 หอสมุดกลาง (ศาลายา)

บริการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
 นักศึกษาที่ต้องการเข้ารับฟังค�าแนะน�าวิธีการใช้บริการและทรัพยากรห้องสมุด สามารถลงชื่อและนัดหมายเวลา 

ตามรอบเวลาบรรยายและน�าชมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนของหอสมุดกลาง นอกจากจะได้รับความรู้ในการใช้ห้องสมุด

แล้วยังสามารถสะสมคะแนนกิจกรรม (AT) ได้ด้วย

บริการตอบค�าถามและช่วยค้นคว้า
 เมื่อมีปัญหาในการใช้บริการห้องสมุด นักศึกษาสามารถขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์ที่พร้อมให้บริการสอน

และแนะน�าเทคนิคในการค้นหนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือส่ง

ค�าถามทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ www.li.mahidol.ac.th ในเมนู “ถามบรรณารักษ์” (Ask a 

Librarian) ได้ตลอดเวลา

บริการ MU WiFiZone
 หอสมุดกลางได้จัดบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายภายในบริเวณหอสมุดกลาง เพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้นักศึกษาที่น�าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ
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บริการ Remote access (Off-Campus)
 นักศึกษาสามารถเข้าสืบค้นหนังสือ วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่จ�ากัดสถานที่

และเวลา โดยสืบค้นจากที่บ้าน หอพัก หรือพื้นที่นอกเครือข่ายบริการอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ 3 ช่องทาง คือ

Mahidol eJournal Access https://ejournal.mahidol.ac.th 

Mobile Application for Mahidol eJournal Access
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กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ กอง IT ในฐานะหน่วยงานให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของมหาวิทยาลัย
มหิดล โดยใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมการเรียน การสอน รวมถึงการค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน มีบริการ
ต่างๆ ที่ให้บริการแก่นักศึกษา ดังนี้
1. ระบบเครือข่ายส่ือสาร

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความส�าคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร และการ
พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะแค่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยง
เครือข่ายฯ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาหาความรู้ การเรียนการสอน และการพัฒนาผล
งานทางวิชาการต่างๆ  ให้มีคุณภาพ 

รหัสใช้งานเครือข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัมหิดล (Username ที่เป็น firstname.sur) เปรียบเสมือน “กุญแจ” ที่
ใช้ไขเข้าสู่บริการ และระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ We Mahidol Application, ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล (E-Mail Address) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาออนไลน์ ระบบจองหอพัก การดูผลการเรียนออนไลน์ 
การประเมินการเรียนการสอน การขึ้นทะเบียนจบการศึกษา เป็นต้น  

นักศึกษาสามารถขอรับรหัสใช้งานเครือข่ายสื่อสารฯ โดยเข้าไปที่ https://myinternet.mahidol.ac.th เลือก
หัวข้อ “ส�าหรับนักศึกษา” แล้วเลือก “รับ Username นักศึกษาใหม่” นักศึกษากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน หลังจาก
นั้น ระบบจะสร้าง Username (firstname.sur) และ Password (ด�าเนินการครั้งเดียวใช้ได้ทุกระบบ) ส�าหรับเข้าใช้งานใน
ระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

MU-Wifi มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดให้บริการ WiFi แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสื่อสาร Internet (เครือข่ายสื่อสารภายนอก) และ Intranet (เครือข่ายสื่อสารภายใน) 
ส�าหรับการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย โดยมีจุดกระจายสัญญาณอยู่รอบมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถสังเกตได้
จาก SSID (Service Set Identifier)   “MU – WiFi”  
ชื่อ SSID “MU – WiFi”

การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเน้นย�้าเรื่องการใช้รหัสเครือข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล การ
ด�าเนินการใดๆ ผ่าน รหัสใช้งานฯ ถือเป็นการด�าเนินการในนามของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
นักศึกษาจะต้องเก็บ Password ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ และควรเปลี่ยน Password อย่างสม�่าเสมอ 
นอกจากนี้ นักศึกษาควรใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสาร Internet อย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงการกระท�าที่อาจเป็นความผิด
ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ
ท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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2. ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า วิจัย และการส่ือสารของนักศึกษา

•	 ระบบคลาวด์คอมพิวต้ิง  (Clound Computing) เป็นระบบประมวลผล และหน่วยจัดเก็บข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์  ในรูปแบบ Platform as a service: Paas  ซึ่งมหาวิทยาลัยน�ามาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนการ
สอน การศึกษาค้นคว้า งานวิจัย และการสื่อสารของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกที่ทุกเวลา 
เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้การเรียนการสอน การศึกษาวิจัยเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ให้บริการความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการใช้งาน ตลอดจนค�าแนะน�าการใช้
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีระบบที่ให้บริการแก่นักศึกษา ดังนี้

1. Microsoft Office 365 Education  ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เป็นระบบหลักในการ
ติดต่อสื่อสารของนักศึกษา ตัวอย่างชื่อ E-Mail Address ที่นักศึกษาได้รับคือfirstname.sur@student.mahi-
dol.ac.th และนอกจากนี้ Microsoft Office 365 Education ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่น่าสนใจให้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น 
พื้นที่เก็บข้อมูล One Drive, VDO Call: Skype และชุด Application Online (Word, Excel, PowerPoint) 
เป็นต้น  ทั้งนี้ E-Mail Address ของนักศึกษาจะสามารถใช้งานได้ตลอด แม้จบการศึกษาไปแล้วก็ตาม

2. Google Apps for Education ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นบริการเสริมที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมให้ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการสื่อสารของนักศึกษา ตัวอย่างชื่อ E-Mail Address  ที่ได้รับ คือ firstname.
sur@student.mahidol.edu นอกจากระบบ E-Mail แล้ว Google Apps for Education ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่น่า
สนใจให้บริการ อาทิ พื้นที่เก็บข้อมูล GoogleDrive, GoogleHangout, GoogleDoc, GoogleSite เป็นต้น 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอใช้งานได้ที่ https://gap.mahidol.edu เลือก Register และเลือก Register Stu-
dent

•	 Software Download  เป็นอีกหนึ่งบริการที่มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความส�าคัญ จึงได้จัดหา Software ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย ให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้อย่างปลอดภัย ปราศจาก Malware ที่มักฝัง
ตัวมากับ Software ผิดกฏหมายต่างๆ โดยเข้าไปที่ http://softwaredownload.mahidol/  ซึ่งมี Software ไว้ให้
นักศึกษาเลือก Download ได้ อาทิ โปรแกรม Antivirus, EndNote, MATLAB เป็นต้น

https://gap.mahidol.edu/%20%20ก
http://softwaredownload.mahidol/
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•	 Computer Lab ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกด้าน IT ที่
พร้อมให้บริการ โดยให้บริการตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

1. อาคารส�านักงานอธิการบดี ชั้น 1 ศาลายา 

 เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

2. อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 2  (MU Cyber Club@MLC)

MU Cyber Club@MLC ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา เป็นพื้นที่
ให้บริการแบบ Multi-IT Service ที่ครบวงจร ประกอบด้วย Cyber Space: พื้นที่รับรองส่วน
กลางพร้อมสัญญาณ Wifi ส�าหรับอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัว และ LCD Monitor ส�าหรับ Group 
Discussion เปิดให้บริการ 2 ช่วง คือ 

 ช่วงเปิดเทอม วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. 

   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. 
 ช่วงปิดเทอม  ให้บริการเฉพาะ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

3. อาคารส�านักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1  คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท 

 เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

นักศึกษาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือด้าน IT ที่ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น, วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00– 
16.00 น. โทร 0 284 6022 หรือส่ง e-Mail: สอบถามปัญหาด้าน IT มาที่ consult@mahidol.ac.th  หากต้องการ
สอบถามปัญหารหัสใช้งานฯ (Username และ Password) สามารถส่งมาได้ที่ account@mahidol.ac.th                                           

mailto:consult@mahidol.ac.th
mailto:account@mahidol.ac.th
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ธนาคารภายในมหาวิทยาลัย

บริการต่าง ๆ เช่น ไปรษณีย์ ธนาคาร ร้านอาหาร 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่ตั้ง สถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา สถานที่ตั้ง อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 

1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
การรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการอ�านวยให้เกิดความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ซึ่งแบ่งภารกิจหลักเป็น 7 ประการ

 1. การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency Call)

 2. การประสานงานของสูญหาย (Lost and Found)

 3. การบริการข้อมูลข่าวสาร (Information Service)

 4. การรักษาความปลอดภัย (Security Enforcement)

 5. การบันทึกข้อมูลและรายงาน (Statistic and Report)

 6. การบริการแท็กซี่

 7. ติดต่อศูนย์อ�านวยความปลอดภัย

ส�านักงานที่อยู่อาคารอเนกประสงค์ด้านทิศตะวันออก (หันหน้าไปทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)

ประกอบด้วย 2 หน่วยงานภายในได้แก่

  1. หน่วยรับแจ้งเหตุ (Call Center Unit) มีหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุจากผู้มาติดต่อหรือทางโทรศัพท์ 

  ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางสายโทรศัพท์หมายเลขเดียว คือ 0 2441 4400 (10 คู่สาย) หรือตู้โทรศัพท์ 

  ฉุกเฉิน  (Emergency call) ที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัยจ�านวน 18 จุด รวมทั้งทางระบบ 

  วิทยุสื่อสาร (Base Station) และลูกข่ายกว่า 200 เครื่อง เพื่อด�าเนินการประสานงานให้ความช่วยเหลือ 

  ในกรณีเกิดเหตุต่าง ๆ

  2. หน่วยรักษาความปลอดภัย (Service Unit) มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

  ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ป้องกันอัคคีภัยและอ�านวยการจราจรให้ความคล่องตัวและ 

  ปลอดภัย



 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563 179

การบริการด้านกิจการนักศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

โรงอาหารและร้านอาหาร
มหาวิทยาลัยจัดพื้นที่โรงอาหารและร้านอาหารไว้ให้นักศึกษาได้ใช้บริการกัน มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ หิวเมื่อไรก็แวะ

ไปได้เลย

  โรงอาหาร MU_Cafeteria ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

 ซุ้มอาหารใต้อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 โรงอาหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 ร้านท่ารถ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 โรงอาหารวิทยาลัยนานาชาติ (Atrium Canteen) อาคาร 1 ชั้น 2

 The Herb Garden Restaurant ห้องอาหารโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ

 The Little Mango Bar ห้องอาหารโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน อาคาร 1 ชั้น 6 วิทยาลัยนานาชาติ

 ร้าน Brew & Bev Coffee House วิทยาลัยนานาชาติ

 โรงอาหารวิทยาลัยนานาชาติ อาคารอาทิตยาทร

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  ร้านหอมข้าวคั่ว ด้านข้างอาคารสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

  ร้านกูเมต์การ์เด้น ด้านข้างอาคารสถาบันสุขภาพอาเซียน (ตรงข้ามเรือนไทย)

  ร้าน Angel’s Hut ด้านหลังอาคารคณะวิทยาศาสตร์

  ร้าน MS. Master grill steak & more ด้านข้าง MU Garden (เรือนเพาะช�า) สถาบันโภชนาการ

  ร้าน Coffee Chalet ด้านข้าง MU Garden (เรือนเพาะช�า) สถาบันโภชนาการ

 เรือนโสเหล่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 โรงอาหารคณะเทคนิคการแพทย์

  ร้านเรือนส้มต�า ด้านข้างอาคารคณะเทคนิคการแพทย์

 โรงอาหารคณะสัตวแพทยศาสตร์

 ร้านอาหาร “ดอกแก้ว” โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 ร้านอาหาร ครัวคอนโด B ใกล้อาคารคอนโด B

 โรงอาหารศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก
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ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

       เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และกิจกรรมด้าน

ต่างๆของนักศึกษา  บุคลากร  และชุมชนข้างเคียง  รวมทั้ง

เป็นศูนย์กลางของหน่วยงาน กิจกรรมนักศึกษาและหน่วย

งานบรกิารด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อการส่งเสริม

คุณภาพชีวิต นันทนาการ และการมีส่วนร่วมต่างๆอันจะ

น�าไปสู ่การพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างยั่งยืน 

อาคารศูนย์กลางกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ ชีวิต 

ความสัมพันธ์และการท�างานเพื่อสังคม โดยให้ความส�าคัญ

กับนักศึกษาเป ็นผู ้ ใช ้สอยหลักแนวความคิดในการ

ออกแบบอาคารยังเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่ได้เกิดขึ้น

เฉพาะในห้องเรียนแต่เป็นเรื่องของวิถีชีวิต การร่วม

ประวัติความเป็นมา

Mahidol Learning Center“ศูนย์การเรียนรู้มหิดล แหล่งสร้างเสริมการคิดค้น
นวัตกรรม  น�าไปสู่ปัญญาของแผ่นดิน”

กิจกรรมความสัมพันธ์กับเพ่ือนจากหลากหลายคณะรวมไป

ถึงอาจารย ์  สังคม สิ่ งแวดล ้อมและธรรชาติ  โดยมี

วัตถุประสงค์ส�าคัญในการออกแบบ  เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้ใช้

อาคารและผู้มาเยือน  ได้เกิดรับรู้ถึงคุณค่าความเป็นชาว

มหิดล  ผ่านเนื้อหาและสัญลักษณ์ขององค์สมเด็จพระราช

บิดา  รวมถึงเป็นศูนย์กลางกิจกรรมและเพื่อตอบสนองต่อ

วิถีชวีิตการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน  เพื่อ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาคมในการก�าหนด

ต�าแหน่ง  ท่ีต้ัง  และโปรแกรมการใช้สอยภายในอาคาร  

ท�าให้เห็นภาพความต้องการการใช้สอยอาคารที่ชัดเจน  ทั้ง

ด้านกายภาพพฤติกรรมการใช้สอย   รวมถึงความต้องการ

ในเชิงคุณค่า



 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563 181

การบริการด้านกิจการนักศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
เป็นอาคารสูง 4 ชั้น  ชั้นลอย 1 ชั้น  โครงสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังภายนอกอาคารก่อด้วยอิฐสีส้มโชว์แนว

มีพื้นที่ใช้สอยรวม 36,322.66 ตารางเมตร  แบ่งเป็น

             -  พื้นที่ใช้สอยของอาคารประมาณ 24,512.13 ตารางเมตร

             -  พื้นที่สวนเจ้าฟ้าฯ  ประมาณ 11,810.53 ตารางเมตร

พื้นที่ปรับอากาศ 9,236.60 ตารางเมตร (38% ของพื้นที่ใช้สอยของอาคาร)
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โครงสร้างศูนย์การเรียนรู้มหิดล

บริการห้องอเนกประสงค์

ศูนย์อาหารและร้านค้า

หน่วยบริการนักศึกษา

ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ภายในอาคารประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี

ส�านักงานอธิการบดี

กองกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม

ฝ่ายบริหารอาคารศูนย์การเรียนรู้

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

นักวิชาการโสตฯ

ฝ่ายกายภาพอาหาร

ช่างเทคนิค

ฝ่ายบริหารระบบงาน

นักวิชาการเงินเเละบัญชี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป



 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563 183

การบริการด้านกิจการนักศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

บริการห้องอเนกประสงค์

จ�านวน 14 ห้อง จุได้ตั้งแต่ 5 – 300 ที่นั่ง
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ห้องจัดเล้ียง
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ศูนย์อาหารและร้านค้า
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หน่วยงานบริการนักศึกษา

MU health กองกิจการนักศึกษา

กองบริหารการศึกษา สภานักศึกษา

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สโมสรนักศึกษา

หอจดหมายเหตุเเละพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรีนนรู้ภาษา

สหกรณ์ออมทรัพย์ MU Student Academic 
and Intermational  
services
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ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยมหิดล ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและบริหารกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก

ได้แก่ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คือองค์กรนักศึกษาที่ท�างานเพื่อนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

มหิดล ในฐานะตัวแทนของนักศึกษา ในการดูแลและพิทักษ์สิทธิ์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม

ตามกฎหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ก�ากับดูแลและตรวจสอบการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา 

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์กลางส่งเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ด�าเนินการและบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา และก�ากับดูแลและ

สนับสนุนการด�าเนินงานของชมรมในสังกัดของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการออกประกาศ ค�าสั่งที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและชมรมของนักศึกษา ตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย จัดท�าแผนงานโครงการและงบประมาณประจ�าปีของสโมสรนักศึกษาและของชมรม ในสังกัดของสโมสร

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

   สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน 
  สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน จัดตั้งขึ้นโดยส่วนงานเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้แก่

นักศึกษาในระดับส่วนงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงให้ความร่วมมือแก่การด�าเนินงาน

ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
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  ชมรมระดับมหาวิทยาลัย
  ชมรมระดับมหาวิทยาลัย เป็นชมรมกิจกรรมนักศึกษาในสังกัดของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่จัด

กิจกรรมในรูปแบบของชมรมโดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา และด้านวิชาการ  ในปีการศึกษา 2563 มีชมรมระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 40 ชมรม 

ประกอบด้วย

ชมรมด้านบ�าเพ็ญประโยชน์ จ�านวน 7 ชมรม
 - ชมรมกลุ่มอาสา   - ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน

 - ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   - ชมรมชนบท 

 - ชมรมโรตาแรคท์   - ชมรมส่งเสริมสาธารณสุข

 - ชมรมผู้น�าเยาวชนจิตอาสา 

ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม จ�านวน 8 ชมรม
 - ชมรมคริสเตียน    - ชมรมมุสลิม

 - ชมรมคาทอลิก    - ชมรมชาวใต้

 - ชมรมชาวเหนือ    - ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 

 - ชมรมอีสาน    - ชมรมพุทธศาสตร์   

ชมรมด้านกีฬา จ�านวน 23 ชมรม 
 - กรีฑา    - แบดมินตัน

 - กอล์ฟ   - เปตอง

 - ขี่ม้า-   - ฟุตบอล

 - ยิงปืน   - ฟุตซอล

 - ดาบสากล  - ยูโด

 - ตะกร้อ  - เรือพาย

 - เทควันโด  - รักบี้ฟุตบอล

 - เทนนิส  - ดาบไทย

 - เทเบิลเทนนิส  - วอลเลย์บอล

 - บริดจ์   - ว่ายน�้า

 - บาสเกตบอล  - หมากล้อม

 - ชมรมลีลาศ

ชมรมด้านวิชาการ จ�านวน 2 ชมรม
 - ชมรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา   - ชมรมหลังกล้อง

 ทั้งนี้ ให้ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน และ

ชมรมระดับมหาวิทยาลัย ด�าเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 5 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

  สามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย

มหิดล MUSA , Facebook: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ We Mahidol Application 
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AT คืออะไรและมีประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างไร?
ค�าว่า AT ย่อมาจาก Activity Transcript ระบบ AT คือ ระบบฐานข้อมูลส�าหรับบันทึกและเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรของนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตรและเมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามหลัก

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดจะได้ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Transcript) ดังกล่าว ซึ่งสามารถดูประวัติการเข้า

ร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.activity.mahidol.ac.th  

ประโยชน์ของ Activity Transcript ท่ีนักศึกษาได้รับ
1. น�าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าท�างาน 

2. น�าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอทุนศึกษาต่อ หรือขอทุนแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ

3. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนที่จ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคต จากการเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ข้ันตอนง่าย ๆ ในการเข้าใช้ระบบ Activity Transcript

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity 
Transcript)

2. กรอกข้อมูลในการ Log in 

Student-ID : รหัสนักศึกษา โดยใส่ u หน้ารหัส

นักศึกษา Password : รหัสจะเป็นรหัสเดียวกันกับ

ที่ใช้เข้า internet ของมหาวิทยาลัย และกด Log 

in เพื่อเข้าระบบ

1. เข้าไปที่ www.activity.mahidol.ac.th     

 เลือก เข้าสู่ระบบ -> นักศึกษา 
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เกณฑ์การผ่านและได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

นักศึกษา

รหัส

จ�านวนหน่วย
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62  

เป็นต้นไป

ไม่น้อยกว่า100

1 
ชม

รม
ขึ้น

ไป

√ √
ไม่น้อยกว่า 

10

ด้านละไม่

น้อยกว่า

10  

(3 / 5 ด้าน)

ไม่ก�าหนด

ขั้นต�่า

60 – 61
ไม่น้อยกว่า100 

(16 กิจกรรม)
√ √

ไม่น้อยกว่า

1 

(M A H I D O L)

52 – 59

ไม่น้อยกว่า 

100 

(15 กิจกรรม)

ไม่น้อยกว่า

100 

(15 กิจกรรม)

MAHIDOL HIDEF 

กิจกรรมรูปแบบใหม่ส�าหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป

Health Literacy:  ความเข้าใจและสามารถด�าเนินชีวิตให้เป็นผู้มีสุขภาพด ี                           
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัย และสามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิต 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ด�ารงตนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดี และเหมาะสมกับบุคคล เข้าใจถึงวิธีการป้องกัน การแก้ไข การส่ง
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เสริมสุขภาวะอนามัย ปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากภาวะเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เฝ้า

ระวังทางด้านสุขภาพอนามัยทั้งส่วนบุคคล ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางสุขภาวะแก่ครอบครัวและชุมชน

Internationalization: ความเป็นนานาชาติ                                                                              
การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศหรือพื้นที่ มีความรู้ความสามารถใน

การด�ารงชีวิตอยู่ในโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน วัฒนธรรม สถาบันและระบบกระแสโลกาภิวัตน์ 

มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองของโลก (Global Citizen and Global Talent) คือ รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในฐานะสมาชิกหนึ่งของโลกที่จะท�าให้สังคมมีความสงบสุขและเข้มแข็ง

Digital Literacy: ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                                                            
การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการน�าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และ

การท�างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท�างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดย

ครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ คือ การใช้ (Use), เข้าใจ (Understand), การสร้าง (Create) และเข้าถึง (Access) 

เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Environmental Literacy: ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านส่ิงแวดล้อม                                    
การพัฒนานักศึกษาให้มีจิตส�านึกที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน

สภาพที่ดี เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิตของชุมชนและสังคม มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สภาวการณ์และ

เงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสังคมต่อธรรมชาติของโลก สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและก�าหนดวิธีการป้องกันแก้ไข รวมทั้งการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ด�าเนินบทบาททั้งส่วนบุคคลและบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

Financial Literacy: ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ                             
การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สามารถวางแผนและบริหารจัดการเงินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งในด้านการใช้จ่าย การเก็บออม และการจัดการหนี้สิน ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ส�าคัญที่จะช่วย

เพิ่มพูนความมั่งคั่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมั่นคง 

เช่น การบริหารจัดการหนี้ให้เหมาะกับความสามารถของตน รวมทั้งสามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลที่ตอบสนองความ

หลากหลายของบริบททางการเงิน เพื่อปรับปรุงความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของปัจเจกและสังคม และช่วยให้สามารถมีส่วน

ร่วมในธุรกิจของระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนและเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ติดต่อเรา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2849-4527 โทรสาร 

0-2849-4510 Email. studentaffairs@mahidol.ac.th
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พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและถวายสัตย์
ปฏิญาณ
 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น้อมถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม

ราชชนก และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ คุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ ในนาม 

“มหิดล” รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจในการด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในตัวเอง ได้พบศิษย์เก่าท่ีท�าคุณประโยชน์ให้กับ

มหาวิทยาลัยและสังคม ถือเป็นพิธีการต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในหอประชุม “มหิดลสิทธาคาร” 

(Prince Mahidol Hall) ซึ่งเป็น Landmark ใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะสะท้อนถึงความสง่างามและแสดงให้เห็นถึง

ความเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการแพทย์และด้านการดนตรีแห่งภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการจัดแสดงด้านดนตรี 

ที่มีความพิถีพิถันทางด้านการออกแบบระบบ Acoustic รวมถึง Space ภายในอาคาร ให้สามารถถ่ายทอดคุณภาพของเสียง

ที่เกิดขึ้นจากการแสดงบนเวที ถึงผู้ชมในทุก ๆ ที่นั่ง จ�านวน 2,000 ที่นั่งได้เป็นอย่างดี

  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบการให้บริการและสวัสดิการ ระบบระเบียบ แนวทางการปฏิบัติด้านต่าง ๆ และ

โอกาสทางการศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ถือเป็นพิธีการต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยมหิดลของเราอย่าง

เป็นทางการ

พิธีไหว้ครู
  เป็นพิธีกรรมที่ส�าคัญอย่างหนึ่งและนับเป็นประเพณีของไทยท่ีนิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณเพ่ือแสดงถึงความระลึก

ถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาเรามาทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา การไหว้ครูยังเป็นการแสดง

ตนว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้

ครูได้รับรู่ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้วพร้อมที่จะน้อมรับค�าสั่งสอนจากท่านทุกประการ

งานเบิกฟ้ากิจกรรม
  งานที่น้อง ๆ จะได้พบและท�าความรู้จักกับชมรมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในงานนี้ น้อง ๆ ที่เป็น

นักกิจกรรม หรือน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหาความรู้ และสั่งสมประสบการณ์ สามารถสมัครเข้ากลุ่ม

กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความสมัครใจใน “งานเบิกฟ้ากิจกรรม”  

กิจกรรมท่ีนักศึกษาควรเข้าร่วม
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ข้อควรค�านึงส�าหรับการขอใช้สถานที่ 
 การติดต่อขอใช้สถานท่ีจัดกิจกรรมนักศึกษา ควรมีการติดต่อประสานงานล่วงหน้าด้วยวาจากับหน่วยงานที่รับผิด

ชอบดูแลสถานที่ที่ต้องการขอความอนุเคราะห์ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาและความพร้อมของการใช้สถานที่ ทั้งนี้ หลังจาก

โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้ด�าเนินการ ดังนี้
- กิจกรรมระดับส่วนงาน เช่น กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา / ชมรม ระดับส่วนงาน ให้ประสานงานกับ

งานกิจการนักศึกษาของส่วนงาน เพื่อจัดท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังเจ้าของสถานที่โดยตรง

- กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมของสภานักศึกษา / สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล / 
ชมรมระดับมหาวิทยาลัยมหิดล ให้จัดท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ ผ่านกองกิจการนักศึกษา

  

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา
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สนามกีฬาภายใต้การดูแลของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  เปิดบริการทุกวัน 08.30 – 20.00 น. โทร 0 2441 4296 - 8 ต่อ 108 หรือ 110

  สนามฟุตบอลกลางแจ้ง ขนาด 2 สนาม มีอัฒจันทร์ขนาด 600 ที่นั่ง (ฝั่งมีหลังคา)

  สนามกรีฑา ประกอบด้วยลู่ยางสังเคราะห์ จ�านวน 8 ช่องวิ่ง

สนามกีฬาท่ีเปิดให้บริการ

  สนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐานพืน้ปาเก้ อยูภ่ายในอาคารอเนกประสงค์ จ�านวน 1 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง

  สนามเซปักตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน 2 สนาม อยู่ภายในอาคารเซปักตะกร้อพร้อมไฟส่องสว่างและ   

  อัฒจันทร์ส�าหรับนั่งชม

  สนามตะกร้อลอดห่วงกลางแจ้งขนาดมาตรฐาน จ�านวน 1 สนาม

  สนามบาสเกตบอลมาตรฐานภายในอาคาร (โรงช้าง) มีอัฒจันทร์ จ�านวน 1 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง

  สนามกีฬาอเนกประสงค์ภายในอาคาร (โรงช้าง) จ�านวน 1 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง

  สนามเปตองขนาดมาตรฐาน จ�านวน 32 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง
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  สระว่ายน�า้ 50 เมตร (กว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.80 เมตร) และ สระว่ายน�า้ 25 เมตร (กว้าง 25  

  เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 1.40 เมตร)

  สระกระโดด (ลึก 6 เมตร สูง 10 เมตร) 

  สระเด็ก และ สระรูปโค้ง เหมาะส�าหรับการฝึกว่ายน�า้ และท�ากิจกรรมทางน�า้อื่นๆ

 เปิดบริการทุกวัน 08.30 – 20.30 น. โทร 0 2441 4296 - 8 ต่อ 108 หรือ 110

  สนามบาสเกตบอลยางสังเคราะห์กลางแจ้งขนาดมาตรฐาน จ�านวน 2 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง

  สนามฟุตซอลยางสังเคราะห์กลางแจ้งขนาดมาตรฐาน จ�านวน 1 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง

  สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้งขนาดมาตรฐาน จ�านวน 1 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง

 เปิดให้บริการทุกวัน 13.00 – 21.00 น. โทร 0 2441 4296 - 8 ต่อ 108 หรือ 110

  สนามแบดมินตันขนาดมาตรฐาน (ภายในอาคาร) จ�านวน 9 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง

  สนามเทนนิสพื้นยางสังเคราะห์ขนาดมาตรฐาน (กลางแจ้ง) จ�านวน 9 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง
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สนามกีฬา ภายใต้การดูแลของกองกายภาพและส่ิงแวดล้อม)
 เปิดให้บริการ 07.00 – 21.00 น. โทร 0 2441 4400

  สนามฟุตบอล ด้านหลังหอพักนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ห้องออกก�าลังกาย ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ช้ัน 3) ภายใต้การดแูลของกองกจิการนกัศกึษา โทร 0 2849 4525

 เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00 – 20.00 น. 

  ห้องฟิตเนส ห้องเทเบิลเทนนิส ห้องสควอช
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 มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ยินดีต้อนรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา 2563 ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง 

 มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่น สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน และมอบทุนกู้ยืมเพื่อ

การศึกษาโดยไม่คิดดอกเบ้ีย นอกจากนี้ยังสนับสนุนงานวิจัย ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ด้อย

โอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ส่งเสริมศิลปวิทยาการและวัฒนธรรม และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

ท่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 โทรศัพท์ 0 2849 6359 
และ www.foundation.mahidol.ac.th

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ข้อบังคับ / ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล  
และการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล  
และการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล  
และการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ข้อปฏิบัติในการลาเรียน พ.ศ. 2558
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ข้อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ.2558
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ข้อปฏิบัติในการสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง กฎจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ย. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์การขอใช้สถานที่และบริการจากกองกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๕๔



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์การขอใช้สถานที่และบริการจาก
กองกายภาพและส่ิงแวดล้อม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์การยืมคืนจักรยานสาธารณะสีขาว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบ
คลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๓
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๒

--------------------------------------

 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย

มหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้  

ข้อ ๑.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒.  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส�าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลทีเ่ข้าศกึษาใน

 มหาวิทยาลยัมหดิล ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓.  ในข้อบังคับนี้

 “มหาวิทยาลัย”     หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิดล

             “คณะ”    หมายความรวมถึง ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการ  

     เรียนการสอน 

   “คณะกรรมการประจ�าคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจ�าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

     เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน 

 “คณบดี”    หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะที่ม ี

     การเรียนการสอน

   “หลักสูตร”    หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีท่ีสอดคล้องและสนับสนุน 

     นโยบาย หรือการด�าเนินงานหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบของสภาวิชาชีพ หรือ

     กองการประกอบโรคศิลปะ (ถ้ามี) และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

     โดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการเสนอขอเปิดสอน 

     หลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตรแล้ว 

 “อาจารย์ประจ�าหลักสูตร”  หมายถึง อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรอนปุรญิญาและปรญิญาตรี

 “คณะกรรมการหลกัสตูร”   หมายถงึ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี เพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการ 

     และพิจารณาหลักสูตร
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ข้อ ๔.  การรับนักศึกษา 

 ให้มหาวทิยาลยัหรือคณะ โดยคณะกรรมการประจ�าคณะรับนักศกึษาเข้าศกึษาในหลักสูตรตามเง่ือนไข และวิธีการที่

ระบุไว้ในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี ซึ่งการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มี ๓ 

ประเภท คือ 

 ๔.๑  มหาวิทยาลัยมหิดลด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบโควตา

 ๔.๒  มหาวิทยาลัยมหิดลด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยรับสมัครผ่านส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ๔.๓  คณะด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕.  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้

  ๕.๑  ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการ   

 ศึกษาที่ ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ซึ่งอาจแบ่งช่วงได้ ส่วน   

ภาคการศึกษาฤดู ร ้ อนอาจจัด ได ้ตามความจ� า เป ็นของแต ่ละคณะและให ้ก� าหนดระยะเวลาและจ� านวน 

   หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

 ๕.๒ ระบบไตรภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศกึษาที ่๑ ภาคการศกึษา 

  ที ่๒ และภาคการศกึษาที ่๓ โดย ๑ ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ ซึ่งอาจ 

  แบ่งช่วงได้ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจ�าเป็นของแต่ละคณะ และให้ก�าหนดระยะเวลา 

  และจ�านวนหน่วยกติ โดยมสีดัส่วนเทียบเคยีงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

 ๕.๓ ระบบอ่ืน คณะอาจจดัการศกึษาระบบอืน่ ซ่ึงต้องแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบน้ันในหลกัสตูรให้ชดัเจน 

  โดยมีก�าหนดระยะเวลาและจ�านวนหน่วยกติทีเ่ทยีบเคยีงได้กบัระบบทวภิาค หรอืระบบไตรภาค

ข้อ ๖.  การก�าหนดหน่วยกิตส�าหรับแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 ๖.๑  ระบบทวิภาค

  (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหา หรือการศึกษาที่เทียบเท่า ที่ใช้  

   เวลา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

   หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

     (๒)  รายวชิาภาคปฏิบัต ิท่ีใช้เวลาฝึกหรอืทดลอง หรอืการศกึษาทีเ่ทยีบเท่า ทีใ่ช้เวลา ๒  -  ๓ ชัว่โมงต่อสัปดาห์  

    หรือ ๓๐  -  ๔๕ ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค 

    การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

   (๓)  การฝึกงาน หรอืการฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวชิาชพี) หรอืการท�าโครงงาน หรอืกจิกรรม

    การเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รบัมอบหมาย ทีใ่ช้เวลา ๓ - ๖ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรอื ๔๕ - ๙๐ ชั่วโมง และ 

     ศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑    

   หน่วยกิตระบบทวิภาค
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  ๖.๒  ระบบไตรภาค

    (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหา หรือการศึกษาที่เทียบเท่า ท่ี  

   ใช้เวลา ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมงต่อ  

   สัปดาห์  หรือไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบไตร  

   ภาค

    (๒)  รายวิชาภาคปฏบิัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่า ท่ีใช้เวลา ๒ - ๓   

   ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๒๔ - ๓๖ ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๒   

   ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค

  (๓) การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) หรือการท�าโครงงานหรือกิจกรรมการ  

   เรียนอืน่ใดตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย ทีใ่ช้เวลา ๓ - ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๓๖ - ๗๒ ชั่วโมง และ  

   ศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๒ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑   

   หน่วยกิตระบบไตรภาค

  ๖.๓  ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ ๖.๑ หรือ ข้อ ๖.๒ ได้ ให้คณะกรรมการประจ�าคณะหรือผู้ที่คณะ 

  กรรมการประจ�าคณะมอบหมายพิจารณาก�าหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดยให้แสดง 

  รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

ข้อ ๗.  จ�านวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา 

  ๗.๑  หลักสูตรปรญิญาตร ี(๔ ปี) ให้มจี�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกติทวภิาค หรือ ๑๕๐ หน่วยกิต 

  ไตรภาค ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 

 ๗.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ�านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกติทวภิาค หรอื ๑๘๗.๕ หน่วยกิต 

  ไตรภาค ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา 

 ๗.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิตทวิภาค หรือ  

  ๒๒๕ หน่วยกิตไตรภาค ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 

 ๗.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิตทวิภาค หรือ ๙๐  

  หน่วยกิตไตรภาค ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา 

  หลกัสูตรปรญิญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องถอืเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูรปรญิญาตร ี และจะต้องสะท้อนปรชัญา

และเนือ้หาสาระของหลกัสตูรปรญิญาตรนีัน้ ๆ  โดยครบถ้วนและให้ระบุ ค�าว่า “ต่อเน่ือง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร ทั้งน้ี ให้
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นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น

ข้อ ๘.  การก�าหนดสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา

 ๘.๑  สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจ�า 

   ผลการศกึษาของแต่ละรายวชิาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซ่ึงมแีต้มประจ�า ดังนี้ 

          สัญลักษณ์           แต้มประจ�า

     A    ๔.๐๐

     B +    ๓.๕๐

     B    ๓.๐๐

     C +    ๒.๕๐

     C    ๒.๐๐

     D +    ๑.๕๐

     D    ๑.๐๐

     F    ๐.๐๐ 

 ๘.๒ สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจ�า

  ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดงันี้

          สัญลักษณ์          ความหมาย

     AU   การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)

     I   รอการประเมินผล (Incomplete)

    P   การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)

      S    พอใจ (Satisfactory)

    T    การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)

      U   ไม่พอใจ (Unsatisfactory)

     W   ถอนการศึกษา (Withdrawal)

      X   ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)

 ๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา

   (๑)  สัญลักษณ์ท่ีมีแต้มประจ�าไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S เป็นการประเมินผลว่า ได้ หรือ  

   ผ่าน (Pass) ในแต่ละรายวิชา

   (๒)  สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ�า ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ์ U ในแต่ละรายวิชาถือว่ามี  

   ความรู ้ความสามารถต�่ากว ่าเกณฑ์ ถ ้าจะตัดสินการประเมินผลเป ็นอย ่างอื่น ให ้อยู ่   

   ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าคณะ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  

   ประจ�าคณะ ในกรณีให้สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัว เม่ือเสร็จส้ินแล้วจะให้สัญลักษณ์ที่ 
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    มีแต้มประจ�าได้ไม่เกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S 

 ๘.๔ การให้ F จะกระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑)  นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลว่า ตก

  (๒)  นกัศกึษาขาดสอบ โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากคณะกรรมการประจ�าคณะหรือผู้ที่คณะกรรมการ

   ประจ�าคณะมอบหมาย

    (๓)  นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑

  (๔)  นักศึกษาท�าผดิระเบยีบการสอบ เช่น เข้าสอบสายเกนิเวลาท่ีก�าหนด ท�าผิดวินยัว่าด้วยการแต่งกาย  

   นกัศึกษา หรือมกีารกระท�าตามข้อ ๒๒ และได้รับการตัดสินให้ตก

    (๕)  นักศึกษาท่ีได้สญัลกัษณ์ I แล้วไม่ด�าเนนิการสอบ หรอืไม่ปฏบิติังานภายใน ๑ ภาคการศกึษาปกติตาม  

   การจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิน้ภาคการศกึษาทีไ่ด้สญัลกัษณ์ I  

    ยกเว้นกรณทีีน่กัศกึษาได้รบัอนญุาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ 

    (๖)  นกัศกึษาท่ีได้สญัลกัษณ์ P แล้วไม่สอบ และ/หรอืไม่ส่งผลการปฏบิติังานตามทีก่�าหนด

   (๗)  นกัศกึษาท่ีไม่สอบแก้ตัวหรอืไม่ปฏบิติังานแก้ตัวตามทีก่�าหนดไว้ใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแก้ตัว

   หรือปฏิบัติงานแก้ตัวแล้ว แต่ยังประเมินผลว่า “ไม่ได้” หรือ “ไม่ผ่าน”

 ๘.๕  การให้ S หรือ U จะกระท�าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิต แต่ภาควิชาหรือ

  คณะเห็นว่าไม่ควรจ�าแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ�า

 ๘.๖  การให้ AU จะกระท�าได้เฉพาะรายวิชาท่ีนกัศกึษาแจ้งความจ�านงเข้าร่วมศกึษา โดยไม่นับหน่วยกติ 

  แต่ต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 ๘.๗  การให้ I จะกระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  (๑)  นกัศกึษาไม่ได้สอบและ/หรอืไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมใีบรบัรองแพทย์จากหน่วยบริการ

   สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ประจ�าหน่วยบริการ

   สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที่คณะกรรมการ

   ประจ�าคณะมอบหมาย

    (๒)  นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑ เนื่องจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จาก

   หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ประจ�า

   หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที่

   คณะกรรมการประจ�าคณะมอบหมาย

   (๓) นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ และ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู ่ในดุลยพินิจ

   ของคณะกรรมการประจ�าคณะ หรือผู ้ที่คณะกรรมการประจ�าคณะมอบหมาย

 ๘.๘  การให้ P จะกระท�าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่า ๑ ภาคการศึกษา  

  และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด
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 ๘.๙   การให้ T จะกระท�าได้ในกรณีที่โอนย้ายหน่วยกิตมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น 

   ๘.๑๐  การให้ W จะกระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

     (๑)  ในรายวชิาท่ีนกัศกึษาได้รบัอนญุาตให้ถอนการศกึษาตามข้อ ๑๐.๓

     (๒)  นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา

     (๓)  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา

  ๘.๑๑ การให้ X จะกระท�าได้เฉพาะรายวิชาที่คณะยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของ

  รายวิชานั้น ๆ ตามก�าหนด

ข้อ ๙.  การลงทะเบียน 

 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา และจ�านวนหน่วยกิตที่ไม่น้อยกว่าที่แต่ละหลักสูตรก�าหนด โดยเป็นไป

ตามเงื่อนไข ดังนี้

  ๙.๑  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียน 

  ได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกนิ ๙  

  หน่วยกิต โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาด�าเนนิการได้ครบขัน้ตอนภายในระยะเวลาที่ 

  ก�าหนด

  หากคณะใดมีเหตุผลและความจ�าเป็น อาจให้มีการลงทะเบียนเรียนที่มีจ�านวนหน่วยกิต แตกต่างไปจาก   

  เกณฑ์ข้างต้นได้ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องเรียนให้ครบ   

  ตามรายวิชาและจ�านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร

 ๙.๒  การลงทะเบียนเรียนซ�้า จะท�าได้ต่อเมื่อ 

 (๑)  รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ F หรือ W หรือ U หรือคณะกรรมการประจ�าคณะ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  จากคณะกรรมการประจ�าคณะเห็นว่านักศึกษาควรเรียนซ�้า ตามข้อ ๘.๓ (๒) กรณีที่เป็นรายวิชา 

  เลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนได้ หรือ

  (๒)  นกัศกึษาต้องการเรยีนซ�า้ในรายวชิาทีเ่รยีนแล้ว เพือ่แก้ไขผลการศกึษาให้ได้แต้มเฉลีย่สะสมสูงขึ้น  

  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา

  (๓)  การลงทะเบียนเรียนซ�้าในแต่ละรายวิชา ตามข้อ ๙.๒ (๑) และ ข้อ ๙.๒(๒) นักศึกษาจะลงทะเบียน 

  เรียนซ�้าได้ตามจ�านวนครั้งที่คณะก�าหนด แต่ซ�้าได้อีกไม่เกิน ๒ คร้ัง ยกเว้นกรณีท่ีนักศึกษาได้รบั 

  อนญุาต ให้ลาพกัการศกึษา ตามข้อ ๑๕.๑(๑) ข้อ ๑๕.๑(๒) และ ข้อ ๑๕.๑(๓) 

 ๙.๓  การลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑ หลกัสตูร 

  นกัศกึษาท่ีต้องการเรยีนมากกว่า ๑ หลักสตูร สามารถลงทะเบยีนในรายวชิาทีแ่ต่ละหลกัสตูรก�าหนดได้ตาม   

  ข้อ ๙.๑ และเมือ่เรยีนครบรายวชิาทีแ่ต่ละหลกัสตูรก�าหนดแล้ว จะได้รบัอนมุตัปิรญิญาของหลกัสตูรนัน้ ทัง้นี ้  

  ระยะเวลาการศกึษาในทกุหลกัสตูรต้องไม่เกิน ๘ ปีการศกึษา โดยนบัต้ังแต่แรกเข้าศึกษาในระดับปรญิญาตรี
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ข้อ ๑๐. การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 

 นักศึกษาจะขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและต้อง

ได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

 ๑๐.๑  การขอเพิ่มรายวิชา จะต้องด�าเนนิการภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกติ หรือภายใน 

  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ส�าหรับรายวิชาที่มิได้เปิดสอนพร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาให ้

  ขอเพิ่มภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น

  ๑๐.๒  การขอลดรายวิชา รายวิชาทีข่อลดจะไม่บนัทึกในใบแสดงผลการศกึษาและไม่นบัครัง้ในการลงทะเบยีน หาก 

  ด�าเนนิการภายใน ๒ สปัดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกติ หรอืภายในสปัดาห์แรกของภาคการศกึษา 

  ฤดรู้อน ส�าหรบัรายวชิาท่ีมไิด้เปิดสอนพร้อมกบัการเปิดภาคการศึกษา ให้ขอลดภายในสปัดาห์แรกนบัจากวนั 

  เริม่การศกึษาในรายวชิานัน้

  ๑๐.๓  การขอถอนรายวชิา ด�าเนนิการได้หลงัสปัดาห์ที ่ ๒ นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกติ หรอืหลงัสัปดาห์แรก 

  ของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือหลังสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่มการศึกษารายวิชาทีเ่ปิดสอนไม่พร้อมกบั

  การเปิดภาคการศกึษาของมหาวทิยาลยั  จนถงึหนึง่สัปดาห์ก่อนสอบสิน้สดุรายวชิานัน้ รายวชิาทีข่อถอนจะ 

  ถกูบนัทึกในใบแสดงผลการศกึษาและนบัครัง้ในการลงทะเบียนเรยีน ทั้งนี้ การอนุญาตหรอืไม่อนญุาต ใ ห้ 

  เพิม่ ลด และ ถอนรายวชิา คณบดหีรอืผูท้ีค่ณบดีมอบหมาย จะต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย

ข้อ ๑๑. เวลาเรียน

 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงาน และการฝึกภาคสนาม ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐ ของเวลาทัง้หมดจงึจะมสีทิธเิข้าสอบในรายวชิานัน้ ๆ 

ข้อ ๑๒. การนับจ�านวนหน่วยกิต

 ๑๒.๑  การนบัจ�านวนหน่วยกิตของนักศกึษาเพือ่จบการศกึษาตามหลกัสตูร ให้นบัเฉพาะจ�านวนหน่วยกติที่ก�าหนด  

  ในหลักสูตรของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลว่า “ได้” หรือ “ผ่าน” เท่านั้น ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีน  

  เรยีนรายวชิาใดมากกว่าหนึง่ครัง้ ให้นบัเฉพาะจ�านวนหน่วยกติคร้ังสุดท้ายท่ีประเมินผลว่า “ได้” หรือ “ผ่าน”   

  ไปคิด เป็นหน่วยกติสะสมเพยีงคร้ังเดยีว

 ๑๒.๒  การรวมจ�านวนหน่วยกติเพืใ่ช้ในการค�านวณแต้มเฉล่ีย ให้นับจ�านวนหน่วยกติของทุกรายวชิาท่ีผลการศึกษา 

   มีแต้มประจ�าในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาใดมากกว่าหนึง่ครัง้ ให้นบัจ�านวนหน่วยกติทีล่งทะเบียน   

   เรยีนรายวชิาน้ัน ๆ คร้ังสดุท้ายไปใช้ในการค�านวณแต้มเฉล่ีย

ข้อ ๑๓. การคิดแต้มเฉลี่ย 

 แต้มเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แต้มเฉลี่ยประจ�าภาค และแต้มเฉลี่ยสะสม การค�านวณแต้มเฉลี่ยให้ท�าดังนี้

 ๑๓.๑  แต้มเฉลี่ยประจ�าภาค ให้ค�านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของ 

  ผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจ�าของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ�านวนหน่วยกิต 

   รวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจ�าที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้มีทศนิยม ๒ ต�าแหน่ง โดย   
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  ปัดเศษจากต�าแหน่งที่ ๓

 ๑๓.๒  แต้มเฉลีย่สะสม ให้ค�านวณจากผลการศกึษาของนกัศกึษาตัง้แต่เริม่เข้าศกึษาในมหาวทิยาลัยมหดิลจนถึงการ 

  ประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจ�าของผลการศึกษาแต่ละ 

  รายวชิาเป็นตวัตัง้ หารด้วยจ�านวนหน่วยกติรวมของรายวชิาทัง้หมดทีศ่กึษา และผลการศกึษามีแต้มประจ�า ตาม 

  ข้อ ๑๒.๒ ให้มีทศนิยม ๒ ต�าแหน่ง โดยปัดเศษจากต�าแหน่งที่ ๓ ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนซ�า้ ให้ 

  น�าแต้มประจ�าของสญัลกัษณ์ทีไ่ด้รับการประเมนิคร้ังสุดท้ายมาค�านวณแตม้เฉล่ีย

ข้อ ๑๔. การเทยีบรายวชิาและการโอนย้ายหน่วยกติ 

 นักศึกษาที่ย้ายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือนกัศกึษาทีข่อ

โอนผลการเรยีนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนย้ายหน่วยกิตให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ 

โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรน้ัน และมีผลการศึกษาท่ีมีสัญลักษณ์เป็น T การเทียบ

รายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตน้ีให้ใช้เฉพาะนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้โอนย้าย หรือนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เรียนใน

รายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอ่ืน ท้ังน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผู้ที่

คณะกรรมการประจ�าคณะมอบหมายหรือคณะกรรมการหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 ๑๔.๑  เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนย้ายหน่วยกิต

   (๑)  เป็นรายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาทีโ่อนย้ายจากสถาบนัอดุมศกึษา ทั้งในหรือต่างประเทศที่มีมาตรฐาน  

   ไม่ต�า่กว่ามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย

  (๒) เป็นรายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาทีม่เีนือ้หา และให้ประสบการณ์การเรียนรู้ ครอบคลมุหรอืเทียบเคียงกัน  

   ได้ ไม่ น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต และกรรมการ  

   หลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย

  (๓) เป็นรายวชิา หรอืกลุม่รายวชิาท่ีลงทะเบยีนเรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ ใหอ้ยู่ใน 

   ดุลยพนิิจของคณะกรรมการหลกัสตูร และคณะกรรมการประจ�าคณะ 

    (๔)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต�่ากว่า C หรือเทียบเท่า

   (๕)  การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตให้ท�าได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอด  

   หลักสูตร

 ๑๔.๒  การขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตให้ท�าหนังสือถึงคณบดี พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

  ที่ขอโอน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการหลกัสูตรประจ�าภาควชิาท่ีเกีย่วข้อง และ/หรือคณะกรรมการประจ�าคณะ  

  เป็นผูพ้จิารณาพร้อมเหตผุลในการอนมุตั ิ และน�าเสนอมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ หรือ 

  ให้ความเห็นชอบการอนุมัติจากระดับคณะ

 ๑๔.๓  รายวิชาทีเ่ทยีบและโอนย้ายหน่วยกติ จะแสดงในใบแสดงผลการศกึษาตามชือ่รายวชิาท่ีเทียบโอนให้ โดยใช ้

  สัญลักษณ์เป็น T และจะไม่น�ามาคิดแต้มเฉลี่ย

 ๑๔.๔  นกัศกึษาท่ีขอเทียบรายวิชา หรอืกลุม่รายวิชา และโอนย้ายหน่วยกติ ตามข้อ ๑๔.๑(๑)  - ๑๔.๑(๓)    
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  มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ ๒๑ ของข้อบังคับฉบับนี้ 

 ๑๔.๕  การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิตที่มิได้อยู่ในข้อบังคับใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

  หลักสูตรประจ�าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคณะกรรมการประจ�าคณะ โดยความเห็นชอบของ    

  มหาวิทยาลยั และ/หรอือธกิารบดี เป็นผู้อนุมติัหรือให้ความเหน็ชอบการอนุมติัจากระดับคณะ 

   ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๔.๑ 

ข้อ ๑๕. การลาพักการศึกษา

 ๑๕.๑ นักศึกษาอาจยื่นค�าร้องขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้

   (๑)  ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ

   (๒)  ได้รับทนุแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหว่างประเทศหรือได้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัย 

   เห็นชอบด้วย

    (๓)  เจบ็ป่วยต้องพกัรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรอง  

   แพทย์จากหน่วยบรกิารสขุภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทย์อื่นที่รับรองโดย  

   แพทย์ประจ�าหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

    (๔)  เมื่อนักศึกษามีความจ�าเป็นส่วนตัว อาจยื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษาได้แต่ต้องได้ศึกษาใน  

   มหาวิทยาลัยแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ การลาพัก  

   การศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ ให้นักศึกษายื่นค�าร้องต่อคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด   

   และให้คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

  ๑๕.๒  เมื่อนกัศกึษามเีหตสุดุวสิยัจ�าต้องลาพกัการศกึษา ด้วยเหตผุลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑๕.๑ ให้ยื่น 

  ค�าร้องต่อคณบดีหรือผู้ท่ีคณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการประจ�าคณะหรือผู้ที่คณะ 

  กรรมการประจ�าคณะที่นักศึกษาสังกัดมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

 ๑๕.๓  การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติตามการ 

  จัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือ ๓ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค ถ้ามีความ 

  จ�าเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธีในข้อ ๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒  

  แล้วแต่กรณี

 ๑๕.๔  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

  ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๕.๑(๑) และ ข้อ ๑๕.๑(๒) หรือในกรณีที่มี 

  เหตุสุดวิสัย ให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

 ๑๕.๕  ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา โดยช�าระค่า 

  ธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลยั มฉิะนัน้จะถกูจ�าหน่ายชือ่ออกจากมหาวทิยาลยั 

 ๑๕.๖  นกัศึกษาทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้ลาพกัการศึกษา เม่ือจะกลับเข้าศกึษาจะต้องยืน่ค�าร้องขอกลับเข้าศกึษาต่อคณบดี   

  หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายก่อนก�าหนดวันช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ สปัดาห์    



 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563 211

การบริการด้านกิจการนักศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

   การอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาตามความในวรรคก่อน คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะ 

  ต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๑๖. การจ�าแนกสภาพนักศึกษา

  ๑๖.๑ การจ�าแนกสภาพนักศึกษา ส�าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก จะจ�าแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาค 

  การศึกษาที่สอง ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สามตามการจัดการศึกษาแบบ  

  ไตรภาค นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแต่ปีที่ ๒ เป็นต้นไป จะจ�าแนกสภาพนักศึกษา เมื่อ 

  สิ้นภาคการศึกษาปกติของแต่ละภาค หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษาส�าหรับหลักสูตรที่มีการศึกษาต่อเนื่องตลอด 

  ปี ส�าหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจ�านงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี อาจให้จ�าแนกสภาพนักศึกษาเมื่อ 

  สิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อนได้

 ๑๖.๒ การจ�าแนกสภาพนักศึกษาให้พิจารณาว่าเป็นนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยาทัณฑ์ ดังต่อไปนี้

   (๑)  นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนเป็นภาคการศกึษาแรก หรือนักศึกษา

   ที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐

   (๒)  นักศึกษาสภาพวทิยาทณัฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง 

   ๒.๐๐ จ�าแนกออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

   ประเภทที่ ๑ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง ๑.๘๐ 

   ประเภทที่ ๒ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ 

ข้อ ๑๗. ฐานะชั้นปีของนักศึกษา

 ให้เทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษาจากจ�านวนหน่วยกิตที่สอบได้ ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น

ข้อ ๑๘. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้

 ๑๘.๑ ศกึษาครบตามหลกัสตูร และได้รบัอนมุตัใิห้ได้รบัอนปุรญิญาหรอืปรญิญาตามข้อ ๒๐

 ๑๘.๒ ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก 

  ๑๘.๓ อธิการบดีสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้

   (๑)  เมื่อมีการจ�าแนกสภาพนกัศกึษา และมแีต้มเฉลีย่สะสมต�า่กว่า ๑.๕๐ 

   (๒)  นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ประเภทที่ ๑ ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๑.๘๐ อีก ๒ ภาคการศกึษา 

   ติดต่อกันที่มีการจ�าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๓ ภาคการ 

   ศึกษาติดต่อกันที่มีการจ�าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค หรืออีก ๑ ปีการ 

   ศึกษาที่มีการจ�าแนกสภาพนักศึกษา โดยใช้ระบบอื่นตามข้อ ๕.๓

  (๓)  นกัศึกษาสภาพวทิยาทณัฑ์ประเภทท่ี ๒ ท่ีมแีต้มเฉล่ียสะสมต�า่กว่า ๒.๐๐ อกี ๔ ภาคการศกึษาติดต่อ 

   กนัทีม่กีารจ�าแนกสภาพนกัศกึษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๖ ภาคการศึกษาติดต่อ 

  กันที่มีการจ�าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค 
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   หรืออีก ๒ ปีการศึกษาที่มีการจ�าแนกสภาพนักศึกษา โดยใช้ระบบอื่นตามข้อ ๕.๓

  (๔)  ลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชาบังคับครบจ�านวนครั้งตามข้อ ๙.๒(๓) แล้วผลการศึกษาหรือผลการ  

   สอบ ยังคง “ไม่ได้” หรือ “ไม่ผ่าน”

  (๕)  มีเวลาเรียนเกิน ๒ เท่าของเวลาที่ก�าหนดในหลักสูตร

  (๖)  เมื่อพ้นก�าหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ได้  

   ด�าเนนิการรกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษา โดยขาดการติดต่อหรอืโดยไม่มเีหตุผลสมควร

  (๗)  นักศึกษาประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันร่วม/  

   สถาบันสมทบ 

  (๘)  มีปัญหาทางจติจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และ/หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ  

   ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาข้อมูล และน�าเสนอสภามหาวิทยาลัย  

   เพื่ออนุมัติ 

  (๙)  ถูกลงโทษตามข้อ ๒๒

  (๑๐)  ตาย

ข้อ ๑๙. การส�าเร็จการศึกษา

  ๑๙.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส�าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส�าหรับการลงทะเบียน  

  เรยีนเตม็เวลา 

 ๑๙.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส�าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส�าหรับการลงทะเบียน 

    เรียนเต็มเวลา 

  ๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ส�าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ส�าหรับ 

  การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

 ๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส�าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ส�าหรับการลงทะเบียน 

  เรียนเต็มเวลา

ข้อ ๒๐. การให้อนุปริญญาหรือปริญญา 

 การพิจารณาให้ได้อนุปริญญาหรือปริญญา นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  ๒๐.๑  สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อื่น ๆ ครบตามที่หลักสูตรก�าหนด

 ๒๐.๒  ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ 

 ๒๐.๓  เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งอนุปริญญาหรือปริญญานั้น

ข้อ ๒๑. การให้ปริญญาเกียรตินิยม

 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ซึ่งรวมทั้งรายวิชาที่นักศึกษาย้าย

ประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการ

เรียนไม่ต�่ากว่า B (หรือเทียบเท่า) โดยไม่น�าหน่วยกิตและแต้มประจ�าที่เทียบรายวิชา หรือโอนย้ายหน่วยกิตมาคิดแต้มเฉลี่ย
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สะสม จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑ เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๕๐ และได้รับ

ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒ เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๒๕ และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 ๒๑.๑  มีเวลาเรียนไม่เกินจ�านวนภาคการศึกษาหรือจ�านวนปีการศึกษาน้อยที่สุดที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร 

 ๒๑.๒  มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรีตามข้อ ๒๐

 ๒๑.๓ ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ�้า หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน หรือสอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงาน

  แก้ตัวในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน

 ๒๑.๔  ในกรณีที่นักศึกษาขอเทยีบรายวชิา และโอนย้ายหน่วยกติ จ�านวนรายวชิาทีข่อย้าย หรือขอโอนจะต้องไม่เกิน 

  หนึ่งในสี่ของจ�านวนหน่วยกิตทั้งหลักสูตร 

ข้อ ๒๒. การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ 

 ให้ด�าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้

 ๒๒.๑  ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริต

 ๒๒.๒  ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาท่ีทุจรติและให้พกัการศกึษาในภาคการศกึษาถดัไปไม่น้อยกว่า ๑  ภาคการศกึษาปกติ 

 ๒๒.๓  ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

 ๒๒.๔  ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และให้พักการศึกษาใน

  ภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ 

 ๒๒.๕  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  อธกิารบดมีอี�านาจสัง่ให้นกัศกึษาท่ีทุจรติในการสอบพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา และนกัศกึษาที่ถูกสั่งให้พ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษาในกรณีนี้หมดสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดไป

ข้อ ๒๓. การใดที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้ ให้น�าแนวปฏิบัติ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาของคณะ หรือ 

 ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๒๔.  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมี 

 อ�านาจวินิจฉัยตีความ และสั่งการตามที่เห็นสมควร

       ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

        

                       ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
                     นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล



214 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563  

การบริการด้านกิจการนักศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
--------------------------

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

  อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย

มหิดลในการประชุมครั้งที่  ๔๗๘  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖”

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

   “ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยหรือคณะ โดยคณะกรรมการประจ�าคณะรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน 

หลักสูตรตามเงื่อนไขและวิธีการที่ระบุไว้ในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี ทั้งนี้การ

รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจะมีประเภทใดบ้างให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยท�าเป็น

ประกาศมหาวิทยาลัย”

  ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘.๓ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

   “ข้อ ๑๘.๓ อธิการบดีสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้

         (๖)  เมื่อพ้นก�าหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนเรียนใน

ภาคการศกึษาปกต ิหรือยงัไม่ได้ด�าเนนิการรกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษา หรอืไม่ได้รับอนมุตัใิห้ผ่อนผนัการลงทะเบียนเรียน”  

   ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น ข้อ ๑๘/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

   “ข้อ ๑๘/๑  การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

     ๑๘/๑.๑ นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีข้อ ๑๘.๓ (๖) อาจยื่นค�าร้องขอ

คืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ โดยให้ด�าเนินการยื่นค�าร้องต่ออธิการบดีเพื่อขอคืนสภาพการเป็นนกัศึกษาภายใน ๑ ปี 



 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563 215

การบริการด้านกิจการนักศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

นับตั้งแต่วันที่อธิการบดีสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

    ๑๘/๑.๒ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยผ่านความ

เห็นชอบจากประธานหลักสูตร คณบดี และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ตามล�าดับ

    ๑๘/๑.๓ เม่ือนักศึกษาได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษากลับเข้า

ศึกษาในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่อธิการบดีอนุมัติให้คืนสภาพ

    ๑๘/๑.๔ ให้นับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้นด้วย

    ๑๘/๑.๕ นักศึกษาต้องช�าระค่าธรรมเนียมคืนสภาพ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา

สภาพตามประกาศมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพ

    ๑๘/๑.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติคืนสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว จะมีสถานภาพเช่นเดียว

กับสถานภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ  แต่ทั้งนี้การนับระยะเวลาศึกษาเป็นไปตามข้อ ๗”

        ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

       

                     ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช

                                                                      นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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การบริการด้านกิจการนักศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

 อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๒๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ใน

การประชุมครั้งที่ ๔๙๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 

๓ ) พ.ศ.๒๕๕๘”

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๓/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

  “ข้อ ๒๓/๑ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ�านาจพิจารณายกเว้นการด�าเนินการใดๆ ตามข้อบังคับนี้ได้ แต่ต้องมี

มติเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม”

                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                             ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช                                                                                    

                                                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับนี้ คือโดยที่การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในส่วนที่จะต้องปฏิบัติให้เป็น

ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ มีบางกรณีมีเหตุผลและความจ�าเป็นอย่างยิ่งซึ่งไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับได้  จึงสมควร

ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ�านาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับได้ โดยใช้มติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�านวนไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม  จึงจ�าเป็นต้องออกข้อบังคับฉบับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

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

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 

ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย

มหิตสในการประชุมครั้งที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ช้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี  

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกค�านิยาม ค�าว่า “คณะ” และ “คณะกรรมการประจ�าคณะ” ตามข้อ ๓ ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

มหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความตามล�าดับ ต่อไปนี้แทน 

  “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบันบัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง อื่นที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน รวมถึงวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย ก�าหนด 

  “คณะกรรมการประจ�าส่วนงาน” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจ�าส่วนงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มี

ฐานะเทียบเท่าส่วนงานที่มีการเรียนการสอน 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔.๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

   “ข้อ ๘.๔ การให้ F จะกระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

    (๑) นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรีชผลงานที่ประเมินผลว่า ตก 

   (๒) นักศึกษาขาตสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ�าคณะหรือผู้ที่คณะกรรมการ 

ประจ�าคณะมอบหมาย 

   (๓) นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑ 

   (๔) นักศึกษาท�าผิดระเบียบการสอบ เช่น เข้าสอบสายเกินเวลาที่ก�าหนด ท�าผิดวินัยว่าด้วยการ 

แต่งกายนักศึกษา หรือมีการกระท�าตามข้อ ๒๒๒ และได้รับการตัดสินให้ตก 

   (๕) นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I แล้วไม่ด�าเนินการสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศึกษา 
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ปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ้นภาคการศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I ยกเว้นกรณีที่นักศึกษา ได้รับ

อนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ 

   (๖) นักศึกษาที่ใต้สัญลักษณ์ P แล้วไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานตามที่ก�าหนด 

   (๗) นักศึกษาที่ไม่สอบแก้ตัวหรือไม่ปฏิบัติงานแก้ตัวตามที่ก�าหนดไว้ใน ๘.๓ (๒) หรือสอบ แก้ตัว หรีย

ปฏิบัติงานแก้ตัวแล้ว แต่ยังประเมินผลว่า “ไม่ได้” หรือ “ไม่ผ่าน” 

   (๘) นักศึกษาขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการประเมินผลของรายวิชาตามที่คณะกรรมการประจ�าส่วนงาน 

ก�าหนด 

  ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

   “ข้อ ๒๒ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริตนั้น และ ให้ด�าเนิน

การทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๖ ในกรณีที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�า

หนดค�าว่า “คณะ” และ “คณะกรรมการประจ�าคณะ” ไว้ ให้หมายความถึง “ส่วนงาน” และ “คณะกรรมการประจ�าส่วน

งาน” ตามข้อบังคับนี้ 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                            

          ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช                                                                                    

                                                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล



 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563 219
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ.๒๕๕๙

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

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องตาม

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล

ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ.๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๙/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ อนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

“๑๙/๑ การสอบภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขและ

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๐.๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ อนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

“๒๐.๔ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย”

 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                                               ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช                                                                                    

                                                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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การบริการด้านกิจการนักศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐

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

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว ่าด ้วยการศึกษาระดับ อนุปริญญาและ

ปริญญาตรี ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย

มหิดลในการประชุมครั้งที่ ๕๑๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 

๖) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ อนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๑๔ การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิต 

  นักศึกษาที่ย้ายประเภทวิชาหรือส่วนงานในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนย้ายมาจากสถาบัน อุดมศึกษาอื่นหรือนักศึกษา

ที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนย้าย หน่วยกิต ให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตร

ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น และมี ผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ์เป็น T การเทียบรายวิชา

และโอนย้ายหน่วยกิตนี้ให้ใช้เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ ให้โอนย้าย หรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เรียนในรายวิชาที่จัด

สอนโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งนี้ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผู้ที่คณะ

กรรมการประจ�าส่วนงานมอบหมาย หรือคณะกรรมการหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

  ๑๔.๑ เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนย้ายหน่วยกิต 

   (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาท่ีโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท้ังในหรือ ต่างประเทศที่มี

มาตรฐานไม่ต�่ากว่ามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย 

   (๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหา และให้ประสบการณ์การเรียนรู้ ครอบคลุมหรือเทียบเคียงกัน

ได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต และ กรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย   

   (๓) เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจ�าส่วนงาน 



 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563 221

การบริการด้านกิจการนักศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

   (๔) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต�่ากว่า C หรือเทียบเท่า 

 (๕)  การเทียบรายวชิาและโอนย้ายหน่วยกติ ให้ท�าได้ไม่เกนิก่ึงหนึง่ของจ�านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร 

๑๔.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตให้ท�าหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน พร้อม หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชาที่ขอโอน ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หลักสูตรประจ�าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง และ/

หรือคณะกรรมการประจ�าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาน�าเสนอพร้อม เหตุผลต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติ 

๑๔.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนย้ายหน่วยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวิชา ที่เทียบโอนให้ โดยใช้

สัญลักษณ์เป็น T และจะไม่น�ามาคิดแต้มเฉลี่ย 

๑๔.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา และโอนย้ายหน่วยกิต ตามข้อ ๑๔.๑ (๑) - (๓) มีสิทธิได้รับ

ปริญญาเกียรตินิยม ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ อนุปริญญาและปริญญาตรี ก�าหนดไว้ 

๑๔.๕ การโอนย้ายหน่วยกิตและผลการศึกษาที่นักศึกษาได้ศึกษาตามหลักสูตรหรือศึกษา เป็นบางรายวิชาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่น ภายใต้โครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในต่าง

ประเทศ (Exchange Student and Student Mobility) ในหลักสูตรหรือ ความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา ดังนี้ 

 (๑) หลักสูตรสองภาษาที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นใน ต่างประเทศ โดยได้รับสอง

ปริญญา ทั้งปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลและปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นใน ต่างประเทศ 

 (๒) หลักสูตรสองปริญญาหรือมากกว่าที่จัดการเรียนการสอนกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ในต่างประเทศ โดย

ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศ ที่จัดการเรียนการสอนร่วมกัน 

(Double/Dual Degree Program) 

 (๓) หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศ โดยได้รับปริญญาเดียว 

(Joint Degree Program) 

 (๔) หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล ที่จัดการศึกษาโดยผู้สอนและผู้เรียนอยู่ห่างกัน มีการวางแผน 

เตรียมการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีการบริการด้านการเรียนการสอน และมีระบบการ ประเมินที่มีคุณภาพและ

เชื่อถือได้ (Distance Education) 

 (๕) ความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ในต่างประเทศ 

การโอนย้ายหน่วยกิตในข้อ ๑๔.๕ (๑) – (๕) นักศึกษาสามารถโอนย้ายหน่วยกิต และผลการศึกษาเป็น

สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ�าได้ และสามารถน�าไปรวมจ�านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค�านวณ แต้มเฉลี่ย และให้บันทึกผลการ

ศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรประจ�า

ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคณะกรรมการประจ�าส่วนงานเป็น ผู้พิจารณาน�าเสนอพร้อมเหตุผลต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติ 

  ๑๔.๖ การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิตที่มิได้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้หัวหน้า ส่วนงานโดยความเห็น

ชอบของคณะกรรมการหลักสูตรประจ�าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคณะกรรมการ ประจ�าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาน�า

เสนอพร้อมเหตุผลต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติ 

  ข้อ ๔ กรณีที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอื่นใน ต่างประเทศก่อนที่ข้อ
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บังคับนี้ใช้บังคับ ให้การโอนย้ายหน่วยกิตตามข้อ ๑๔.๕ เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

     (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย) 

        นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗)

พ.ศ.๒๕๖๐

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

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญา

ตรี ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐  

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบงัคับนีเ้รียกว่า “ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าด้วยการศกึษาระดับอนปุริญญาและปริญญา ตรี (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔.๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๘.๒ สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจ�า 

ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

สัญลักษณ์    ความหมาย 

AU   การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

O   โดดเด่น (Outstanding) 

S   พอใจ (Satisfactory) 

T   การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit) 

U   ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

I   รอการประเมินผล (Incomplete) 

P   การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)

X   ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 

W   ถอนการศึกษา (Withdrawal)” 

      ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ในข้อ ๘.๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดัอนุ

ปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

“(๓) สัญลักษณ์ o ในแต่ละรายวิชาถือว่ามีความรู้ความสามารถและทักษะอยู่ในเกณฑ์ที่โดดเด่น หรือ สูงกว่า

เกณฑ์ปกติที่ใช้วัดผลในแต่ละรายวิชา”
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘)

พ.ศ.๒๕๖๑

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

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕o

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 

๘) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

“ข้อ ๔/๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน�าการวางแผนการศึกษา โดย

หัวหน้าส่วนงานของแต่ละส่วนงานแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรทุกหลักสูตรของส่วนงานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตาม

วรรคแรกให้กับนักศึกษาทุกคนและทุกชั้นปี

อาจารย์ที่ปรึกษา ควรพบนักศึกษาตามที่แต่ละหลักสูตรก�าหนดและอาจารย์ท่ีปรึกษาควรก�าหนดวัน เวลาที่

นักศึกษาสามารถเข้าพบขอรับค�าปรึกษาได้แน่นอน ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนงานประเมินผลการปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาค

การศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้

๔/๑.๑ ให้ค�าแนะน�าและท�าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกันกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของหลักสูตร

๔/๑.๒ ให้ค�าแนะน�าเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา

๔/๑.๓ ให้ค�าแนะน�าการลงทะเบียน การขอเพิ่ม ขอลด ขอถอนรายวิชาและจ�านวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของ

นักศึกษา

๔/๑.๔ ให้ค�าแนะน�าวิธีเรียน ให้ค�าปรึกษา และติดตามผลการศึกษา

๔/๑.๕ ให้ค�าปรึกษาปัญหาของนกัศกึษาและแนะน�าให้ด�าเนนิการให้ถกูต้องตามข้อบงัคบัและประกาศของมหาวทิยาลยั

๔/๑.๖ ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

๔/๑.๗ ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย

๔/๑.๘ รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้หัวหน้าส่วนงานทราบทุกภาคการศึกษา
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๔/๑.๙ หน้าที่อื่นๆ ตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย”

        ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

             (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์)

              อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

              ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๓

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

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 

ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น : 

  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย

มหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี (ฉบับ

ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ อนุปริญญาและปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๑๑ เวลาเรียน 

  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ ได้แก่ เวลาเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดตามที่หลักสูตรก�าหนด ทั้งนี้ หลักสูตร สามารถก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นได้ แต่ต้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จึงมีสิทธิเข้ารับการประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ” 

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

       (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) 

                   นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๖๓

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

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ อนุปริญญาและปริญญาตรี 

ให้มีความเหมาะสมส�าหรับกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 

  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย

มหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

   ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 

๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่สอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามค�าว่า “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ต่อท้ายบทนิยามค�าว่า “คณะกรรมการ หลักสูตร” ในข้อ ๓ ของ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นดังนี้ 

  “สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความว่า สถานการณ์ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจ�ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณา

เห็นว่ามีเหตุให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนหรือการวัดผลได้ตามปกติ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณี

พิบัติภัย หรือภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ซึ่งเป็น โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ตลอด

จนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท�าให้เกิดขึ้น” 

  ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ อนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  “ข้อ ๗/๑ ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นหรือมีสถานการณ์ฉุกเฉินท�าให้นักศึกษาต้องศึกษาเกินกว่า ระยะเวลาการศึกษาที่

ก�าหนดในข้อ ๗ ให้ด�าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมขยายเวลา การศึกษาให้กับนักศึกษาของส�า

นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 

  ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ อนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   “ข้อ ๘/๑ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการวัดผลในรายวิชา หนึ่งรายวิชาใดได้ตาม

ปกติ ห้ามมิให้ก�าหนดสัญลักษณ์ใดในรายวิชานั้น จนกว่าจะสามารถจัดการวัดผลได้”

  ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ของข้อ ๘.๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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  “(๔) ในกรณีที่มีการวัดผลในช่วงเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านในรายวิชาใด ให้จัดให้มีการสอบ

แก้ตัวในรายวิชานั้นเพิ่มอีกหนึ่งครั้ง” 

  ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒.๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  “ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการวัดผลในรายวิชาหนึ่ง รายวิชาใดได้ตามปกติ 

ผู้รับผิดชอบรายวิชาอาจเสนอความเห็นต่อคณบดีเพื่อขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจ�าส่วนงานเพื่อพิจารณาให้

ผลการประเมินเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่มีแต้มประจ�า (S หรือ U) ได้ เว้นแต่นักศึกษาประสงค์ขอก�าหนดวิธีการประเมินผลการ

เรียนตามปกติ โดยให้แจ้งต่อส่วนงานก่อนจัดให้มีการ วัดผลตามแบบที่ก�าหนด” 

  ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๔.๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษา ระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(๓) การลงทะเบียนเรียนซ�้าในแต่ละรายวิชาตามข้อ ๙.๒ (๑) และข้อ ๙.๒ (๒) นักศึกษาจะ ลงทะเบียนเรียนซ�้าได้

ตามจ�านวนครั้งที่ส่วนงานก�าหนด แต่ซ�้าได้ไม่เกินสองครั้ง และหากกรณีเกิดสถานการณ์ ฉุกเฉินให้นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียน

เรียนซ�้าได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตาม ข้อ ๑๕.๑ (๑) ข้อ ๑๕.๑ (๒) และ ข้อ ๑๕.๑ 

(๓)” 

  ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๘.๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  “มิให้น�าความใน (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับกับการให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในภาค การศึกษาที่เกิด

สถานการณ์ฉุกเฉิน” 

            ประกาศ ณ  ๒๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๕๓

-----------------------------------------

   ข้อบังคับนี้มีเพื่อก�าหนดรูปแบบเครื่องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้สอดคล้องกับ พระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๒๔ (๒) และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๔๐ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

   ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัย

มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓.” 

   ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   บรรดาข้อบังคับ ค�าสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่ได้ก�าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ ขัดหรือแย้ง

กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

   ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

    “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ และ วิทยาลัย ที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่มหาวิทยา

ลัยก�าหนด 

    “หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า คณบดีของส่วนงานที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่มหาวิ

ทยาลัยก�าหนด 

    “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือที่ต่�ากว่าปริญญาตรี ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

    “เครื่องแต่งกาย” หมายความว่า เครื่องแต่งกายของนักศึกษาประกอบด้วยเสื้อ กางเกงหรือ 

กระโปรง รองเท้า ถุงเท้า และเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย เข็มตรามหาวิทยาลัย เข็มขัดตรามหาวิทยาลัย 

และโบว์ไทหรือเนกไทมีรูปประทับตรามหาวิทยาลัย 

   ข้อ ๕ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ให้ใช้แต่งได้เฉพาะผู้ที่มีฐานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น 

   ข้อ ๖ เครื่องแต่งกายมี ๒ ประเภท ดังนี้ 

    (๑) เครื่องแต่งกายพิธีการ 
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    (๒) เครื่องแต่งกายปกติ 

    นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายตามข้อบังคับนี้ 

   ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

     ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจสั่งการให้ปฏิบัติ ตามที่

เห็นสมควร และถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑

เครื่องแต่งกายพิธีการ

   ข้อ ๘ เครื่องแต่งกายพิธีการ หมายถึง เครื่องแต่งกายที่นักศึกษาใช้ในโอกาสที่มีงานพิธี ของมหาวิทยาลัย 

เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานไหว้ครู งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานรัฐพิธีหรือตามที่มหาวิทยาลัยก�า

หนด 

   ข้อ ๙ เครื่องแต่งกายพิธีการของนักศึกษาชาย ประกอบด้วย 

    (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาว ไม่มีลวดลาย ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะโพกเพื่อให้กางเกงทับ ได้

โดยเรียบร้อย 

    (๒) เนกไท สีกรมท่า มีรูปประทับตรามหาวิทยาลัย 

   (๓) กางเกงขายาวแบบสากล สีน�้าเงินเข้มหรือสีกรมท่า ไม่ใส่กางเกงเอวต�่า

   (๔) เข็มขัดหนัง หรือหนังกลับสีด�า มีหัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็น

รูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง 

   (๕) ถุงเท้าสีด�า ไม่มีลวดลาย 

   (๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�า แบบเรียบ ไม่มีลวดลาย 

   ข้อ ๑๐ เครื่องแต่งกายพิธีการของนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย 

    (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว มีลักษณะดังนี้ 

     (๑.๑) ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร 

     (๑.๒) ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะโพก เพื่อให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย 

     (๑.๓) ตัวเสื้อผ่าด้านหน้าโดยตลอด มีสาบ ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ไม่รัดรูป 

     (๑.๔) แขนเสื้อสั้นเหนือศอก 

    (๒) เข็มตรามหาวิทยาลัย ใช้ติดอกเสื้อเบื้องขวา 

   (๓) โบว์ไทของมหาวิทยาลัย มีรูปประทับตรามหาวิทยาลัย 

   (๔) กระโปรงสีน�า้เงินเข้มหรือสีกรมท่า แบบเรยีบ ทรงตรง ความยาวคลมุเข่า ผ่าด้านหลงั พบัซ้อนกนั 

    (๕) เข็มขัดหนัง หรือหนังกลับสีด�า หรือสีน�้าตาล มีหัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูป สี่เหลี่ยม

ผืนผ้า ตุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง 

   (๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�า แบบเรียบ ไม่มีลวดลาย 
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หมวด ๒

เครื่องแต่งกายปกติ

   ข้อ ๑๑ เครื่องแต่งกายปกติ หมายถึง เครื่องแต่งกายที่นักศึกษาใช้ในเวลาเรียน หรือ เวลาสอบ หรือเวลา

ติดต่อกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยในเวลาท�าการ 

  ข้อ ๑๒ เครื่องแต่งกายปกติของนักศึกษาชาย ประกอบด้วย 

   (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลาย แขนสั้นหรือแขนยาว ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะโพก เพื่อให้

กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย 

   (๒) กางเกงขายาวแบบสากล สีน�้าเงินเข้ม สีกรมท่า สีด�า ไม่ใส่กางเกงเอวต�า 

   (๓) เข็มขัดหนัง หรือหนังกลับสีด�า หรือสีน�้าตาล มีหัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยม

ผืนผ้า ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง 

   (๔) ถุงเท้าสีด�า สีเทา สีน�้าตาล หรือสีน�้าเงิน 

   (๕) รองเท้าหุ้มส้นสีด�าหรือสีสุภาพ 

   ข้อ ๑๓ เครื่องแต่งกายปกติของนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย 

    (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวมีลักษณะดังนี้ 

     (๑.๑) ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอควร 

     (๑.๒) ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะโพก เพื่อให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย 

     (๑.๓) ตัวเสื้อผ่าด้านหน้าโดยตลอด ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ไม่รัดรูป 

     (๑.๔) แขนเสื้อสั้นเหนือศอก 

    (๒) เข็มตรามหาวิทยาลัย ใช้ติดอกเสื้อเบื้องขวา 

    (๓) กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม สีกรมท่า สีด�าแบบเรียบ ความยาวเหมาะสมและสุภาพ 

    (๔) เข็มขัดหนัง หรือหนังกลับสีด�า หรือสีน�้าตาล มีหัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยม

ผืนผ้า ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง 

    (๕) รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นแบบสุภาพ สีด�า สีน�้าตาล สีน�้าเงิน สีเทา หรือสีขาว 

  ข้อ ๑๔ ให้แต่ละส่วนงานมีสิทธิก�าหนดรูปแบบของเครื่องแต่งกายปกติได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ออก

เป็นประกาศของส่วนงาน 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

        

                   ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช 
                 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

และการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ

พ.ศ. ๒๕๕๒

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

 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประพฤติดี ส�า

นึกในหน้าที่ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพ และตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติและปฏิบัติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และได้รับยกย่องจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งผลต่อภาพพจน์ของ

มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวม 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๔๕ 

มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๔๔ ของข้อ

บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ และสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการ

ประชุมครั้งที่ ๔๓๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรและ นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหิดล และการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 

 “คณบดี” หมายความรวมถึง รองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลวิทยาเขต ผู้อ�านวยการวิทยาลัย 

สถาบันหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ มหาวิทยาลัยก�าหนด 

 “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี และหมายรวมถึงหัวหน้าส่วนงาน 

 “บุคลากรมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างชั่วคราว ทุกประเภทต�าแหน่งที่สังกัดและปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท�าผิดทาง จรรยาบรรณ 

 “คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย” หมายความว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ 
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 “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานที่จัดตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการ จัดตั้งส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ และหมายความรวมถึง งานภายในมหาวิทยาลัย และกลุ่ม

ภารกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๒ ตามล�าดับ 

  “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึนในส่วนงาน แต่กรณีที่ยัง ไม่มีการจัด

ตั้งหน่วยงานในขณะที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้หมายถึงหน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศ ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

   “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยมหิดล และรวมถึงนักเรียนของวิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อ

เตรียมเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 

   “จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤติที่ถูกต้อง ดีงาม ควรปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม

ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก�าหนด 

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามข้อบังคับนี้ ให้

อธิการบดีมีอ�านาจสั่งการให้เป็นไปตามที่เห็นสมควร และถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑

บททั่วไป

 ข้อ ๕ บุคลากรมหาวิทยาลยัและนกัศกึษาต้องรกัษาและปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณทีก่�าหนดไว้ ตามข้อบงัคบัน้ีโดยเคร่งครดั 

 ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้มีจรรยาบรรณของวิชาชีพใดไว้ หรือมีจรรยาบรรณ วิชาชีพก�าหนดไว้

เป็นการเฉพาะ บุคลากรมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ก�าหนดไว้ด้วย 

หมวด ๒

จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย

  ข้อ ๖ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ดังนี้ 

   (๑) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  (๒) ยึดมั่นในค่านิยมองค์การ ปณิธาน ปรัชญา พันธกิจ และค�าขวัญของมหาวิทยาลัย 

  (๓) เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของ มหาวิทยาลัย 

  (๔) ใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณี ที่วิชาชีพใดมี

จรรยาบรรณวิชาชีพก�าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 

  (๕) มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะใน

การท�างาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

  (๖) อุทิศตนในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ ตรงต่อเวลา และ ใช้เวลาให้เป็น

ประโยชน์ต่องานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ ปฏิบัติงานในหน้าที่ล่าช้า



234 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล I 2563  

การบริการด้านกิจการนักศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

เกินระยะเวลาที่ก�าหนดในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกินสมควร 

   (๗) ไม่น�าผลงานทางวิชาการของผู้อื่น มาเป็นของตนเองโดยมิชอบ เคารพและไม่ละเมิด ทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้อื่น 

  ข้อ ๗ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน ดังนี้ 

  (๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 

  (๒) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีจิตส�านึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ 

  (๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และ มีความขยันหมั่น

เพียร โดยค�านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ 

  (๔) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้ เสียหายหรือสิ้น

เปลืองเยี่ยงวิญญชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

  (๕) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต�าแหน่ง หน้าที่ และไม่

ใช้เวลา เงนิ บคุลากร บรกิาร หรือสิง่อ�านวยความสะดวกของมหาวทิยาลยัไปเพือ่ประโยชน์ ส่วนตวัหรือผูอ้ืน่ เว้นแต่จะได้รบัอนญุาต 

  ข้อ ๘ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ดังนี้ 

  (๑) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทั้งการให้ความคิด

เห็น ช่วยท�างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการ พัฒนางานที่รับผิดชอบ 

  (๒) ดูแลและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก�าลังใจ สวัสดิการ และเปิดโอกาสให้

แสดงความคิดเห็น ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องตามท�านองคลองธรรม 

  (๓) ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ละเว้นการใช้กริยา วาจา ไม่สุภาพ หรือ

สร้างความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

และไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอื่นโดยมิชอบ 

  (๔) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน�้าใจและมนุษยสัมพันธ์ อันดี 

  (๕) ละเว้นการกระท�าหรือแสดงท่าที่ที่ส่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางกายและ ทางวาจา โดยเด็ดขาด 

 ข้อ ๙ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการและสังคม ดังนี้ 

  (๑) ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

  (๒) ให้บริการแก่ผู้รับบริการ หรือนักศึกษาและสังคมอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม 

เอื้อเฟื้อ มีน้�าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ หากไม่สามารถให้บริการได้หรือไม่อยู่ใน อ�านาจหน้าที่ ควรชี้แจงเหตุผลและแนะ

น�าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

   (๓) ละเว้นการเรียก รับ หรือยอมว่าจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อ งาน หรือผู้ซึ่งอาจ

ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 

  (๔) ละเว้นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่ คู่สมรสของตน โดยจะ

เป็นความยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงแสดงท่าทีท่ีส่อถึงการล่วงละเมดิทางเพศต่อ นกัศึกษา ทัง้ทางกายและทางวาจาโดยเดด็ขาด 
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  (๕) ละเว้นการเปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ ในประการที่อาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการนั้น 

หมวด ๓

จรรยาบรรณนักศึกษา

 ข้อ ๑๐ นักศึกษาพึงมีจรรยาบรรณ ดังนี้ 

  (๑) รับผิดชอบในหน้าที่ของตน เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม กับการเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย ยึดมั่นในปณิธาน ปรัชญา ค�าขวัญ และด�ารงตนตามวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย 

  (๒) พึงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง ให้เกียรติ ยอมรับและเคารพ ความคดิเหน็ทีม่เีหตผุลของผูอ้ืน่ 

  (๓) ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ร่วมมือร่วมใจพัฒนา และสร้างชื่อเสียงแก่

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจึงแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  (๔) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และน�าความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวล

มนุษยชาติ 

  (๕) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ร่วมสร้างความเป็นเลิศ ด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ 

และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและ ประเทศชาติ 

หมวด ๔

โทษทางจรรยาบรรณ

 ข้อ ๑๑ โทษทางจรรยาบรรณตามหมวดนี้ ให้ใช้กับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ทั้งที่เป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยและ

นักศึกษา 

 ข้อ ๑๒ การกระท�าผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัย หรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด�าเนินการ ตามข้อ ๑๙ แต่ถ้า

กรณีไม่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณบดีด�าเนินการ ดังนี้ 

  (๑) ตักเตือน หรือ 

  (๒) สั่งให้ด�าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�าหนด หรือ 

  (๓) ท�าทัณฑ์บน 

  เมื่อได้ด�าเนินการอย่างใดไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลหรือ นักศึกษาด้วย 

 ข้อ ๑๓ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการกระท�าผิด จรรยาบรรณอย่าง

ร้ายแรงและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  (๑) การน�าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองโดยมิชอบ 

  (๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรส ของตน 

  (๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือ ผู้รับบริการ เพื่อกระท�า

การหรือไม่กระท�าการใด 

  (๔) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาหรือผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ จากความไว้วางใจ 
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ทั้งนี้ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับริการ 

  (๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาหรือเพื่อให้กระท�าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืน ศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนอย่างร้ายแรง 

  (๖) การกระท�าผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดหากก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง แก่ทรัพย์สิน เกียรติ 

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

  (๗) การกระท�าผิดอื่นที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด ตามสภาพและความร้ายแรงของการ กระท�า

  ทั้งนี้ การพิจารณาตาม (๖) ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ 

ความส�าคัญและระดับของต�าแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ถูกกล่าวหา อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต 

สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายแรงอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่น อันควรน�ามาประกอบการพิจารณา 

หมวด ๕

การด�าเนินการทางจรรยาบรรณ

 ข้อ ๑๔ บุคลากรมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าประพฤติผิดทาง จรรยาบรรณ หรือ

ความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยว่าประพฤติผิดทาง จรรยาบรรณ ให้ผู้บังคับบัญชา

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท�าผิดทางจรรยาบรรณ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงานหรือ

หน่วยงาน เป็นประธาน ผู้แทนสภาคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยระดับเทียบเท่าหรือไม่ต่�ากว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็น

กรรมการ จ�านวนรวมกันแล้วไม่เกินห้าคน โดยให้ มี นิติกรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาและรวบรวมข้อ

เท็จจริงในเรื่องที่ถูกกล่าวหา รวมทั้ง วินิจฉัยว่ามีการกระท�าผิดจรรยาบรรณตามที่กล่าวหาหรือไม่ และพฤติการณ์ของการ 

กระท�าผิดจรรยาบรรณ ดังกล่าว เป็นความผิดวินัยหรือไม่ 

 การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท�าผิดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อย ต้องแต่งตั้งจาก

บุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบุคลากรประเภทเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาร่วมเป็นกรรมการด้วย 

 กรณีตามวรรคหนึ่ง หากความปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย ให้คณะกรรมการ จรรยาบรรณและ

วินัยส่งเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวหา เพื่อด�าเนินการต่อไป 

 ข้อ ๑๕ กรณีนักศึกษาผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือความปรากฏต่อ

คณบดี อาจารย์ผู้สอนว่าประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นชุดหนึ่งจ�านวนไม่เกินห้าคนเพื่อ

พิจารณาและรวบรวมข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิด จรรยาบรรณ โดยให้มีนายกสโมสรนักศึกษาหรือ

ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการด้วย 

 ข้อ ๑๖ ในการพิจารณาและวินิจฉัย ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความ เหมาะสมและ 

จ�าเป็น โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา 

ในการพิจารณาดังกล่าวนี้ ให้คณะกรรมการแจ้งข้อเท็จจริงแก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้โอกาสแก่ผู้นั้นได้

โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานประกอบอย่างเต็มที่ และต้องเปิดโอกาสให้ ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้คัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะ

กรรมการได้ 
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 ข้อ ๑๗ เมื่อคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมพิจารณาลงมติ ว่าผู้ถูกกล่าวหา

ประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดจรรยาบรรณร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง กรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับ

โทษทางจรรยาบรรณสถานใด ถ้ากรณีมีเหตุว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท�าผิดวินัย ให้ระบุด้วยว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตาม

กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับใด แต่ถ้าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ประพฤติผิดจรรยาบรรณให้ท�าความเห็นยุติเรื่อง แล้วส่ง

สรุปผลการสอบสวนพร้อมทั้งระบุพฤติการณ์และ รายละเอียดแห่งการประพฤติผิดจรรยาบรรณให้ชัดเจน เสนอต่อผู้บังคับ

บัญชาหรือคณบดีของผู้ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณีเพื่อด�าเนินการต่อไป 

 ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการด�าเนินการให้เสร็จสิ้นและรายงานให้ผู้แต่งตั้งตามข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี 

ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับแต่งตั้ง แต่หากมีกรณีจ�าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการ อาจเสนอขอขยายระยะเวลา

ด�าเนินการต่อผู้สั่งแต่งตั้งได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

 ข้อ ๑๙ เมื่อปรากฏว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ และ พฤติการณ์ของการก

ระท�าผิดจรรยาบรรณดังกล่าวเป็นการกระท�าผิดวินัยหรือวินัยร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา หรือคณบดี แล้วแต่กรณี ด�าเนิน

การทางวินัยกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาผู้นั้น ตามกฎหมายหรือ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

หากปรากฏว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ และพฤติการณ์ ของการกระท�าผิดจรรยา

บรรณดังกล่าวไม่เป็นการกระท�าผิดวินัย ให้ด�าเนินการดังนี้ 

  (๑) ในกรณีที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณครั้งแรก ให้ท�าการตักเตือน 

  (๒) หากผู้นั้นยังประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องเดิมที่ถูกตักเตือนแล้วตาม (๑) ให้ออกค�าสั่งให้ด�าเนินการ

ให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�าหนด 

   (๓) หากผู้นั้นยังฝ่าฝืนตาม (๒) หรือไม่ด�าเนินการให้ถูกต้อง ให้ท�าทัณฑ์บนไว้ เป็นหนังสือและถือว่าเป็น 

การกระท�าผิดวินัย แบบของหนังสือทัณฑ์บนมีรายละเอียดตามที่แนบท้ายข้อบังคับนี้ 

  การด�าเนินการตามวรรคสอง กรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยให้เป็นอ�านาจของผู้บังคับบัญชา ส่วน

นักศึกษาให้เป็นอ�านาจของคณบดี 

 ข้อ ๒๐ การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณให้ท�าเป็นหนังสือ โดยระบุพฤติการณ์หรือรายละเอียด แห่งการประพฤติผิด

จรรยาบรรณให้ชัดเจน และให้ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณลงชื่อรับทราบ 

 ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณผู้ใดไม่พอใจค�าสั่งตามข้อ ๑๙ ให้ร้องทุกข์ได้ภายใน สามสิบวันนับแต่

ได้รับทราบค�าสั่ง ดังนี้ 

  (๑) บุคลากรมหาวิทยาลัย ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�า มหาวิทยาลัย 

  (๒) นักศึกษา ให้ร้องทุกข์ต่ออธิการบดี 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

                      
(ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช) 

         นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

และการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

----------------------------------

  เพื่อเป็นการก�าหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติส�าหรับบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และสภามหาวิทยาลัย

มหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

มหิดล และการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและ นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหิดล และการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความดังนี้แทน 

   “ข้อ ๖ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ดังนี้ 

   (๑) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   (๒) ยึดมั่นในค่านิยมองค์การ ปณิธาน ปรัชญา พันธกิจ และค�าขวัญของมหาวิทยาลัย 

   (๓) เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของ มหาวิทยาลัย 

   (๔) ใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณี ที่วิชาชีพใดมี

จรรยาบรรณวิชาชีพก�าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 

   (๕) มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะใน

การท�างาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

   (๖) อุทิศตนในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ ตรงต่อเวลา และ ใช้เวลาให้เป็น

ประโยชน์ต่องานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ ปฏิบัติงานในหน้าที่ล่าช้าเกิน

ระยะเวลาที่ก�าหนดในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกินสมควร 

   (๗) ไม่น�าผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ไม่ว่าจะน�ามาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือน�าเอา มาท�าใหม่ด้วย

ตนเอง หรือว่าจ้างให้ผู้อื่นท�าให้โดยมีการแก้ไข ดัดแปลง หรือปรับปรุงใหม่ แล้วเสนองานหรือผลงานนั้น เป็นของตนโดยมิ

ชอบ โดยปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้ง เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

   (๘) ไม่คัดลอกหรือน�าผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิมหรือน�ามาเพียง บางส่วนกลับมา
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ใช้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีการอ้างถึงผลงานเดิมของตน 

   (๙) ไม่กระท�าการปกปิด บิดเบือน หรือ ท�าให้ผิดไปจากความจริง โดยการตัดทอน หรือ เพิ่มเติม หรือ

ดัดแปลง ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการปฏิบัติอื่นใดในกระบวนการวิจัยและรายงานข้อค้นพบ จากการวิจัยเพื่อให้

เป็นไปตามข้อสรุปที่นักวิจัยต้องการ 

   (๑๐) ไม่สร้างข้อมูลเท็จ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่ได้เก็บรวบรวมมาจริง จงใจปั้นแต่งข้อมูลท�าให้ ผิดไปจากความ

จริงที่พบจากการวิจัย การหลีกเลี่ยงที่จะน�าเสนอเรื่องหรือสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง” 

  ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณ บุคลากรและ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความดังนี้แทน 

   “ข้อ ๑๓ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการกระท�าผิด จรรยา

บรรณอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

   (๑) การน�าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองโดยมิชอบ 

   (๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 

   (๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการ เพื่อกระท�า

การหรือไม่กระท�าการใด 

   (๔) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาหรือผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ จากความไว้วางใจ 

ทั้งนี้ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 

   (๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาหรือเพื่อให้กระท�าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืน ศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนอย่างร้ายแรง 

   (๖) การกระท�าผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดหากก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง แก่ทรัพย์สิน เกียรติ ชื่อ

เสียงของมหาวิทยาลัย 

   (๗) การกระท�าผิดอื่นที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด ตามสภาพและความร้ายแรงของการกระท�า 

   (๘) การคัดลอกหรือน�าผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิมหรือน�ามาเพียง บางส่วนกลับ

มาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีการอ้างถึงผลงานเดิมของตน ท�าให้ผู้อื่นเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจาก ความถูกต้องเป็นจริง

และอาจเกิดความสับสนในการอ้างอิงได้ และท�าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อและเข้าใจว่าเป็นผลงานใหม่ 

   (๙) กระท�าการปกปิด บิดเบือน หรือ ท�าให้ผิดไปจากความจริง โดยการตัดทอน หรือ เพิ่มเติม หรือดัดแปลง 

ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการปฏิบัติอื่นใดในกระบวนการวิจัยและรายงานข้อค้นพบจากการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตาม

ข้อสรุปที่นักวิจัยต้องการ ท�าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อและเข้าใจผิดจากความเป็นจริง 

   (๑๐) สร้างข้อมูลเท็จ การจงใจปั้นแต่งข้อมูลท�าให้ผิดไปจากความจริงที่พบจากการวิจัย การ หลีกเลี่ยงที่

จะน�าเสนอเรื่องหรือสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ท�าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อและเข้าใจผิดว่าเป็นข้อมูลจริง” 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

และการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ  (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๗

-----------------------------

  เพื่อให้การด�าเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการพิจารณาการกระท�าผิดทางจรรยาบรรณมี ความเหมาะ

สมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และ มาตรา ๔๕ 

มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๔๔ ของข้อ

บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม

ครั้งที่ ๔๘๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึง ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

มหิดลและการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและ นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหิดลและการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๓ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการกระท�าผิด จรรยาบรรณ

อย่างร้ายแรงและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

    (๑) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 

   (๒) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือ ผู้รับบริการ เพื่อ

กระท�าการหรือไม่กระท�าการใด 

   (๓) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาหรือผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ จากความ

ไว้วางใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 

   (๔) การสอน หรืออบรมนักศึกษาหรือเพื่อให้กระท�าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืน ศีลธรรม

อันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง 

   (๕) การกระท�าผิดอื่นที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด ตามสภาพและความร้ายแรงของการ กระท�า” 
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 ข้อ ๔ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณ บุคลากรและ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

“ข้อ ๑๓/๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ จะถือเป็น จรรยาบรรณอย่างร้าย

แรงและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัย การกระท�าผิดทางจรรยาบรรณ โดยให้

พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูง ใจ ความรุนแรงของการกระท�าความผิดทางวิชาการ 

สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายแรงอันเกิดจากการฝ่าฝืน ระดับของต�าแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ถูกกล่าว

หา อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต 

   (๑) การน�าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองโดยมิชอบ  

  (๒) การคัดลอกหรือน�าผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิมหรือน�ามา เพียงบางส่วนกลับ

มาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีการอ้างถึงผลงานเดิมของตน ท�าให้ผู้อื่นเข้าใจผิดพลาด คลาดเคลื่อนไปจากความถูกต้องเป็นจริง

และอาจเกิดความสับสนในการอ้างอิงได้ และท�าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อ และเข้าใจว่าเป็นผลงานใหม่ 

  (๓) กระท�าการปกปิด บิดเบือน หรือ ท�าให้ผิดจากความเป็นจริง โดยการตัดทอน หรือ เพิ่มเติมหรือ

ดัดแปลง ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการปฏิบัติอื่นใดในกระบวนการวิจัยและรายงานข้อ ค้นพบจากการวิจัยเพื่อให้

เป็นไปตามข้อสรุปที่นักวิจัยต้องการ ท�าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อและเข้าใจผิดจากความ เป็นจริง 

   (๔) สร้างข้อมูลเท็จ การจงใจปั้นแต่งข้อมูลท�าให้ผิดจากความเป็นจริงที่พบจากการวิจัย การ หลีกเลี่ยงที่

จะน�าเสนอเรื่องหรือสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง ท�าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อและเข้าใจผิดจากความเป็นจริง 

   (๕) การกระท�าผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด หากก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ ทรัพย์สิน เกียรติ

และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย” 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

       

           ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 

                นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

---------------------------------

 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์การศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหดิล ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนปุรญิญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่  ๗ 

เมษายน ๒๕๕๓ จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การศึกษาระดับปริญญาตรีไว้ดังนี้

 ๑. ให้ยกเลิก

  ๑.๑ ระเบียบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่

ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

  ๑.๒ ระเบียบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

  ๑.๓ ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินการสอบแก้ตัว

รายวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

  ๑.๔ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินการ สอบแก้ตัว

รายวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗(เพิ่มเติม) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 ๒.ในประกาศนี้

  “คณะ” หมายความว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  “คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์

 ๓. ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ซึ่งเป็นภาคการศึกษาปกตินั้น เป็นภาคการศึกษาบังคับที่นักศึกษา

ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาและจ�านวนหน่วยกิตที่คณะวิทยาศาสตร์ก�าหนด จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 

๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ

 ๔. ส�าหรับรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน นักศึกษาจะต้องรับการประเมินผลว่า “ได้” ในรายวิชาบังคับก่อน จึงจะ

สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปได้ ยกเว้นกรณีที่รายวิชาทั้งสองนั้นอยู่ในชั้นปีเดียวกัน
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 ๕. นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชา ๒ รายวิชาที่มีก�าหนดการสอนตรงกัน

 ๖. เพื่อให้สามารถประเมินผลการศึกษารายวิชาได้ละเอียดยิ่งขึ้น ก�าหนดให้มีเครื่องหมาย(+) คือให้มี B+,C+,D+ 

ด้วย และก�าหนดให้มีแต้มประจ�าและความหมายของสัญลักษณ์ตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยฯ ก�าหนดไว้

 ๗. สัญลักษณ์ A,B+,B,C+,C,D+,D,S,T และ AU เป็นการประเมินผลว่าได้ ส่วน F และ U เป็นการประเมินผลว่า ไม่

ได้

 ๘. ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะได้คะแนนเป็นศูนย์ ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบโดยมี

เหตุผลจ�าเป็น จะต้องยื่นค�าร้องขอเลื่อนสอบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า หรือไม่เกิน ๓ วันหลังสอบ มายังงานการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งคะแนนสอบที่ได้จะถูกลด ๓๐% การเลื่อนสอบโดยไม่ลดคะแนน จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของงานการศึกษาและอาจารย์ของภาควิชาที่เกี่ยวข้องรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน

 ๙. ภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ใช่ภาคการศึกษาบังคับ คณะวิทยาศาสตร์จะไม่จัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ยกเว้นใน

รายวิชาที่มีนักศึกษาได้เกรด F ในภาคต้นหรือภาคปลาย หรือรวมกันตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป ส�าหรับรายวิชาที่มีนักศึกษาได้

เกรด F ทั้งในภาคต้นและภาคปลาย รวมกันแล้วไม่ถึง ๑๕ คน ให้ภาควิชาที่ด�าเนินการเรียนการสอนวิชานั้น จัดการสอบ

แก้ตัว โดยให้ด�าเนินการสอบแก้ตัวในช่วงเปิดภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น โดยจะไม่มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

 ๑๐. ส�าหรับการเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนในกรณีอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาและโดยความเห็นชอบ

ของรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

 ๑๑. นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ได้แก่

  ๑๑.๑ นักศึกษาที่มีสัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ

  ๑๑.๒ นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 2.00 

  ๑๑.๓ นักศึกษาในกรณีอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา

 ทั้งนี้นักศึกษาต้องไม่ถูกตัดสินให้พ้นสภาพ หรืออยู่ในข่ายที่จะพ้นสภาพ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปล่วง

หน้า แล้วปรากฏภายหลังว่าแต้มเฉลี่ยสะสมอยู่ในข่ายพ้นสภาพ ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็น โมฆะ

 ๑๒. นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนสอบแก้ตัว ได้แก่ นักศึกษาที่มีสัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนสอบ

แก้ตัว ในปีการศึกษาเดียวกับการสอบแก้ตัว

 ทั้งนี้นักศึกษาต้องไม่ถูกตัดสินให้พ้นสภาพ หรืออยู่ในข่ายที่จะพ้นสภาพ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปล่วง

หน้า แล้วปรากฏภายหลังว่าแต้มเฉลี่ยสะสมอยู่ในข่ายพ้นสภาพ ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็น โมฆะ

 ๑๓. การเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน จัดในเวลา ๖ สัปดาห์ มีการสอบไล่ในสัปดาห์ที่ ๗ และการประเมิน

ผลเสร็จสิ้นในสัปดาห์ที่ ๘ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต และอาจถอนรายวิชา

เรียนได้ ทั้งนี้อาจกระท�าภายใน ๔ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

 ๑๔. การสอบแก้ตัวส�าหรับทั้งรายวิชาในภาคต้นและภาคปลายจะจัดขึ้นภายหลังการประกาศผลสอบ

ประจ�าภาคปลายอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษามีเวลาเตรียมตัวในการสอบ และต้องด�าเนินการสอบแก้ตัวให้เสร็จ

พร้อมส่งเกรดใหม่ของนักศึกษามายังงานการศึกษาในเวลาไม่เกิน ๘ สัปดาห์หลังการประกาศผลการสอบภาคปลายห้ามมิให้
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จัดการสอบแก้ตัวนอกช่วงเวลานี้

 ๑๕. ผลการสอบแก้ตัวจะให้เกรดได้เพียง D หรือ F เท่านั้น ยกเว้นผลการสอบแก้ตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ 

ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิร

พยาบาล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

นครสวรรค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ที่ผลของการสอบแก้ตัวจะได้เกรด D+, D 

หรือ F เท่านั้น

 ๑๖. ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีมีอ�านาจ

วินิจฉัยตีความ และสั่งการตามที่เห็นสมควร

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

        ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓

               ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข

                 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการลาเรียน พ.ศ. 2558

-------------------------------------------------

  โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติในการลาเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2552 และประกาศคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.

2552 และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 คณบดีโดยความเห็น

ชอบของคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์  ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 จึงก�าหนด

ข้อปฏิบัติในการลาเรียนไว้ดังนี้

  ข้อ 1  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการลาเรียน พ.ศ.

2558”

  ข้อ 2  ให้ใช้ประกาศส�าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

  ข้อ 3 ในประกาศนี้

   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

  “คณะ”   หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศึกษาใน  

       รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์

  “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ข้อ 4 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงานและการฝึกภาคสนาม   

  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ๆ

  ข้อ 5 นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตามวันและเวลาที่ก�าหนดจะถือว่าขาดเรียนในวันนั้นๆ โดยมีข้อยกเว้น ดังนี้

     5.1 ในกรณีติดภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือของราชการ ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนล่วงหน้าแล้ว   

  แต่กรณี โดยต้องแจ้งและมีเอกสารรับรอง ทั้งนี้ต้องยื่นค�าร้องก่อนการเรียนรายวิชานั้นไม่น้อยกว่า 2    

  สัปดาห์

  กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถยื่นค�าร้องตามก�าหนดเวลา งานการศึกษาจะตรวจสอบหลักฐานและสาเหตุ   
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  ความจ�าเป็นก่อนส่งต่อให้ภาควิชาและอาจารย์เจ้าของวิชาพิจารณาอนุญาตต่อไป

  5.2 ในกรณีป่วยหรือเหตุสุดวิสัย อาจได้รับการยกเว้นแล้วแต่กรณี ซึ่งงานการศึกษาจะตรวจสอบหลักฐาน  

  และสาเหตุก่อนส่งต่อให้ภาควิชาและอาจารย์เจ้าของวิชาพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้การขาดเรียนจะต้องแจ้ง  

  งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายใน 3 วันท�าการ หลังวันเรียนรายวิชานั้น ๆ  (กรณีป่วย ต้องแนบ  

  ใบรับรองแพทย์ผู้ตรวจจริงที่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องแจ้งแพทย์ที่ตรวจให้รับทราบว่า  

  จะมีการสอบถามจากคณะฯ หากคณะฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นจริง จะถือว่านักศึกษาขาดเรียน  

  รายวิชานั้น) การแจ้งหลังก�าหนด 3 วันท�าการ   จะไม่ได้รับพิจารณาให้ลาเรียนและจะถือว่าขาดเรียน

  ข้อ 6  ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีมี   

   อ�านาจ วินิจฉัยตีความ สั่งการตามที่เห็นสมควรและถือเป็นที่สุด

  

        ประกาศ  ณ   วันที่    2    มีนาคม พ.ศ.2558

                       ศาตราจารย์ศกรณ์  มงคลสุข

                    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ.2558

-------------------------------------------------

  โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติในการรสอบของคณะวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมแลพสอดคล้องกับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2552 และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศกึษาระดบัอนปุรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. 2552 

และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 คณบดีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์  ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558 จึงก�าหนดข้อ

ปฏิบัติในการสอบไว้ดังนี้

 1. นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถกูระเบยีบของมหาวทิยาลยัมหดิล ผูฝ่้าฝืนจะไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าห้องสอบ

  2. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 3. ไม่อนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ในระหว่างการสอบ

 4. อนุญาตให้น�าเฉพาะ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด น�้ายาลบค�าผิดหรือเทปลบค�าผิด    เข้าห้องสอบโดยอาจ

บรรจุในซองใสเท่านั้น รวมทั้งห้ามใช้ และ/หรือเก็บอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดไว้กับตัวระหว่างการสอบ

 5. นักศึกษาต้องรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและขณะที่อยู่ในบริเวณสถานที่สอบ

 6. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกนอกห้องสอบก่อน 30 นาทีหลังจากเวลาเริ่มสอบและไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลัง

เริ่มการสอบไปแล้ว 30 นาที

 7. ห้ามคดัลอก ถ่ายภาพ น�าข้อสอบและ/หรอืส่วนหนึง่ส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเดด็ขาด 

 8. นักศึกษาจะออกนอกห้องสอบได้ต่อเมื่อส่งข้อสอบเสร็จแล้วเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องน�้าระหว่าง

การสอบ

 9. นักศึกษาที่มีพฤติกรรมส่อเจตนาทุจริต หรือถูกจับได้ว่าทุจริต หรือร่วมทุจริต จะต้องถูกด�าเนินการด้านวินัย

นักศึกษาและถูกพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2553

 10. นักศึกษาที่พบเห็นการทุจริตสามารถรายงานต่อกรรมการคุมสอบได้ทั้งในช่วงการสอบ หรือถ้าทราบล่วงหน้า

อาจรายงานก่อนสอบหรือรายงานหลังเกิดเหตุได้ที่อาจารย์เจ้าของวิชา

 11. นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่ก�าหนดจะถือว่าขาดสอบทั้งนี้ มีข้อยกเว้น ดังนี้

   11.1 ในกรณีติดภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือของราชการต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนล่วงหน้าแล้ว

แต่กรณีโดยต้องแจ้งและมีเอกสารรับรอง ทั้งนี้ต้องยื่นค�าร้องก่อนสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนสอบ
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   11.2 ในกรณีป่วยหรือเหตุสุดวิสัยอาจได้รับการยกเว้นแล้วแต่อาการป่วย ซึ่งงานการศึกษาจะตรวจสอบ
หลักฐานและสาเหตุการป่วยก่อนส่งต่อให้ภาควิชาและอาจารย์เจ้าของวิชาพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้การขาดสอบจะต้องแจ้ง
งานการศึกษาภายในไม่เกิน 3 วันหลังวันสอบ (ผู้ปกครองหรือเพื่อนนักศึกษาสามารถแจ้งแทนได้โดยใช้ใบค�าร้องกรณีป่วย
ต้องแนบใบรับรองแพทย์ผู้ตรวจจริงที่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องแจ้งแพทย์ที่ตรวจให้รับทราบว่าจะมีการ
สอบถามจากคณะฯ หากคณะฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า   ไม่เป็นจริง จะถือว่านักศึกษาขาดสอบวิชานั้น) การแจ้งหลังก�าหนด 
3 วันจะไม่ได้รับพิจารณาให้เลื่อนสอบและจะถือว่าขาดสอบ
 12. การเลื่อนสอบจะถูกตัดคะแนน 30% ส่วนการเลื่อนสอบโดยไม่ลดคะแนน จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของงานการศึกษาและอาจารย์ของภาควิชาที่เกี่ยวข้องรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
 13. เมื่อกรรมการคุมสอบตักเตือนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการสอบ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 14. ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณบดีมีอ�านาจ
วินิจฉัยตีความ สั่งการตามที่เห็นสมควรและถือเป็นที่สุด

  

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม  พ.ศ.2558 เป็นต้นไป       

      ประกาศ  ณ   วันที่     16    กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

     ศาตราจารย์ศกรณ์  มงคลสุข

    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

-------------------------------------------------

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อปฏิบัติในการสอบของคณะวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อ

บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2552 และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.

2552 และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 คณบดีโดยความเห็น

ชอบของคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์  ในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2558 จึงแก้ไขเพิ่ม

เติมข้อปฏิบัติในการสอบดังนี้

  1. ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ.2558 

ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

    “ข้อ 8 การเข้าห้องน�้าในระหว่างการสอบจะอนุญาตกรณีจ�าเป็น ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบ 

ยกเว้นในกรณีที่กรรมการคุมสอบไม่สามารถตัดสินได้ ให้แจ้งกรรมการกลางของรายวิชาเป็น ผู้พิจารณาตัดสินร่วมกัน  ใน

กรณีที่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องน�้า ให้กรรมการคุมสอบประสานงานน�านักศึกษาส่งกรรมการประจ�าอาคารเพื่อเข้าห้องน�้าที่

กรรมการกลางจัดไว้ให้เท่านั้น โดยให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มที่คณะวิทยาศาสตร์ก�าหนด ซึ่งนักศึกษาต้องยินยอมให้ตรวจ

ค้นในกรณีที่มีพฤติการณ์หรือข้อสงสัยว่าจะมีการทุจริต”

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  18 เมษายน พ.ศ.2558

        ประกาศ  ณ   วันที่    30   เมษายน  พ.ศ.2558

     ศาตราจารย์ศกรณ์  มงคลสุข

          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง กฎจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พ.ย. ๒๕๕๙

-------------------------------------

  โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พื้นที่ศาลายาให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย 

 อธิการบดีจึงก�าหนดกฎจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล พื้นที่ศาลายา ไว้ดังนี้ 

  ๑. ในประกาศนี้ 

   “ศูนย์” หมายถึง ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย (หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ - ๔๔๑ - ๔๔๐๐) กองกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 

   “ผู้ขับขี่” หมายถึง ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ภายในพื้นที่หาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

   “รถจักรยานยนต์” หมายถึง รถที่เดินด้วยก�าลังเครื่องยนต์ ก�าลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น และมีล้อไม่เกิน

สองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ 

   “รถยนต์” หมายถึง รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อขึ้นไป และเดินด้วยก�าลังเครื่องยนต์ ก�าลังไฟฟ้า หรือพลังงาน

อื่นทุกประเภท 

   “เจ้าหน้าท่ีจราจร” หมายถึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล ด้านการจราจร 

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

   “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย” หมายถึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน 

รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท รปภ.เอกชน ที่มหาวิทยาลัยจ้างให้ดูแล รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

ด้วย 

  ๒. ให้ผู้ขับขี่ภายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ และปฏิบัติตาม

สัญญาณของเจ้าหน้าที่จราจรของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

  ๓. ผู้ขับขี่สามารถเข้า-ออก มหาวิทยาลัยได้ตามเวลาเปิด-ปิดประตู ดังนี้ 

   - ประตู ๑ (ทางเข้าด้านถนนบรมราชชนนี)   เปิดเวลา ๐๕.๐๐-๒๔.๐๐ น. 

   - ประตู ๒ (หน้าวิทยาลัยนานาชาติ)   เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. 

   - ประตู ๓ (หน้าส�านักงานอธิการบดี)   เปิดตลอดเวลา 

   - ประตู ๔ (หน้าสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)  เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. 

   - ประตู ๕ (หน้าอาคารชุดพักอาศัย)   เปิดเวลา ๐๕.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
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   - ประตู ๖ (หน้าสถานีไฟฟ้าย่อย)    เปิดเวลา ๐๕.๐๐-๒๒.๐๐ น. 

  ๔. การขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย 

   (๑) ผู้ขับขี่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ห้ามขับขี่ด้วยความเร็วเกิน ๔๐ กิโลเมตร ต่อชั่วโมง และจะต้องไม่ขับขี่

ในลักษณะก่อความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้อื่น หรือขับขี่ในลักษณะเป็นที่ หวาดเสียว หรืออาจเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือ

ทรัพย์สิน 

   (๒) ให้ผู้ขับขี่ ขับขี่ได้เฉพาะบนพื้นผิวจราจรเท่านั้น ห้ามขับขี่เข้าไปในพื้นที่ภูมิทัศน์ ต่าง ๆ รวมถึงทางเดิน

เท้า ทางรถจักรยาน และสนามหญ้า 

 ๕. การจอดรถภายในมหาวิทยาลัย 

  (๑) การจอดรถในมหาวิทยาลัย ให้จอดได้เฉพาะในเขตที่มหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน จัดไว้เท่านั้น 

  (๒) เมื่อพบผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร ให้เจ้าหน้าที่จราจรหรือเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยตักเตือนก่อน 

และหากไม่ปฏิบัติตามให้บันทึกหมายเลขทะเบียน และยี่ห้อรถรวมทั้งชื่อผู้ขับขี่ กรณีเป็นบุคลากรและนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยให้แจ้งส่วนงานต้นสังกัดด้วย 

  (๓) การจอดรถในที่ห้ามจอด ให้เจ้าหน้าที่จราจรใส่เครื่องบังคับล้อรถ เพื่องคการ เคลื่อนย้ายจนกว่าจะ

ปลดเครื่องบังคับล้อรถได้ 

  (๔) ให้ผู้ขับข่ีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ถูกใส่เครื่องบังคับล้อรถ ให้ติดต่อศูนย์ อ�านวยการความ

ปลอดภัย เพื่อช�าระค่าปรับกรณีจอดรถในที่ห้ามจอด จ�านวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้ขับขี่ได้ช�าระค่าปรับแล้ว 

ให้เจ้าหน้าที่จราจรปลดเครื่องบังคับล้อในทันที 

  (๕) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรและถูกใส่เครื่องบังคับล้อรถกระท�าการใด ๆ เพื่อปลดเครื่องบังคับล้อ

รถหรือเคลื่อนย้ายรถยนต์ หากฝ่าฝืนมหาวิทยาลัยจะด�าเนินการตามกฎหมาย ต่อไป 

  (๖) ในกรณีที่รถยนต์ขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุบนพื้นผิวจราจรอันเป็นเหตุให้กีดขวาง การจราจร ผู้ขับขี่ต้อง

น�ารถยนต์ให้พ้นผิวจราจร โดยเร็วที่สุด หรือแจ้งศูนย์โดยไม่ชักช้าเพื่อน�ารถยนต์ ที่ขัดข้องพ้นทางโดยเร็ว 

 ๖. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าประตู ๓ ลงบันทึกชื่อ-สกุล หมายเลขทะเบียน รถยนต์ สี ยี่ห้อ และเวลา

ที่เข้า-ออก ในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. ทุกคัน และจะไม่อนุญาตให้ ผู้ไม่มีเหตุอันควรเข้ามาในเขตมหาวิทยาลัยใน

ช่วงเวลาดังกล่าว 

 ๗. ห้ามรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตู้ของหอพักรอบ ๆ  มหาวิทยาลัย จอครับ ผู้โดยสาร เว้นแต่ในบริเวณ

ที่มหาวิทยาลัยจัดสถานที่ให้จอครอโดยเฉพาะเท่านั้น 

 ๘. รถขนส่งวัสดุของผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีจะเข้ามาในมหาวิทยาลัยจะต้องแสดงเอกสาร หรือ หลักฐานรับรองจาก

บริษัท/ห้างร้านที่เป็นผู้รับเหมาของมหาวิทยาลัยต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และให้รถบรรทุกต้ังแต่ ๖ ล้อขึ้นไป 

วิ่งเข้า-ออก ทางประตู ๖ (หน้าสถานีไฟฟ้าย่อย) เท่านั้น 

 ๙. เงินรายได้จากการเก็บค่าปรับตามประกาศฉบับนี้ให้น�าเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ 
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 ๑๐. หากเป็นการล็อคล้อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ให้นักศึกษาทุกคณะ/สถาบัน น�าใบแจ้งปรับล็อคล้อ ไปให้

ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือฝ่ายที่มีภารกิจดูแลนักศึกษา ลงนาม และประทับตราคณะ/สถาบันก่อน จึงจะสามารถให้เจ้าหน้าที่

ปลดล็อคล้อได้ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

        (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้สถานที่และบริการจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๔

------------------------------

  โดยที่เป็นการสมควรเพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักศึกษาและส่วนงานต่าง ๆ ที่ประสงค์ขอใช้อาคาร สถานที่ส่วน

กลาง และบริการต่างๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ 

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ อธิการบดี จึงก�าหนดหลัก

เกณฑ์การขอรับบริการไว้ดังนี้ 

  ๑. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับบริการจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 

๒๕๕๒ 

  ๒. ในประกาศนี้ 

   “ส่วนงาน” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยมหิดล ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย ส�านักงาน อธิการบดี หอ

สมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งตั้งอยู่

ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาเขต 

   “บุคลากร” หมายความว่า พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึง อาจารย์พิเศษ 

และบุคคลอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

   “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงนักเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ 

   “บุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มิใช่

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ๓. การให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ต้นไม้ประกอบ ยานพาหนะ บุคลากร ตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ

ฉบับนี้ ต้องใช้เพื่อกิจการของมหาวิทยาลัยหรือเพื่อกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือ ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยใน

กรณีดังต่อไปนี้ 

   (๑) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 (๒) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา 

 (๓) เพื่อสวัสดิการของบุคลากรหรือนักศึกษา 

ทั้งนี้ การใช้สถานที่และบริการในทุกกรณี จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีและ นโยบาย ตลอดจนภาพ
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ลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัย 

  ๔. วิธีการขอใช้บริการ มีดังนี้ 

   (๑) ให้ผู้ขอรับบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้สถานที่และบริการได้ที่เว็บไซต์ของ กองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม www.op.mahidol.ac.th/oppe/index.html หรือที่งานบริหารและพัฒนาระบบ กองกายภาพและสิ่ง

แวดล้อม อาคารศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

    (๒) ให้ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการขอใช้สถานที่และบริการให้เรียบร้อย สมบูรณ์ และ

ยื่นต่องานบริหารและพัฒนาระบบ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม อาคารศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า ๕ วันท�าการ 

   (๓) ให้มีหัวหน้าส่วนงาน หรือรองคณบดี หรือรองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ รองคณบดีที่

คณบดีมอบหมาย หรือผู้อ�านวยการกองหรือเทียบเท่าของส่วนงานที่จะขอรับบริการ ลงนามใน แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

และบริการตามที่ไว้ระบุในข้อ ๗ (๒) เพื่อรับรองการจัดงานหรือกิจกรรม และยืนยันที่จะ ร่วมดูแลตลอดระยะเวลาการจัด

งาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตลอดเวลา 

   (๔) กรณีจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าและบริการ ให้หัวหน้าส่วน งานของผู้ขอรับ

บริการที่สังกัดอยู่เป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มการขอใช้สถานที่และบริการตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗. (๒) และยื่นล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า ๓๐ วัน โดยต้องเสนอข้อมูลการจัดงานหรือกิจกรรมเพิ่มเติม ประกอบด้วย ขนาดการใช้ พื้นที่ และประเภทหรือชนิด

ของกิจกรรม รวมทั้งแผนผังการจัดงานแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 

   (๔) กรณีเป็นบุคคลภายนอก ให้ท�าหนังสือขอใช้พื้นที่หรือบริการและยื่นหนังสือต้นฉบับต่อ งานบริหาร

และพัฒนาระบบ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม อาคารศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๕ วันท�า

การ 

   (๕) ผู้ขอใช้บริการอาจต้องช�าระค่าธรรมเนียมในการใช้พื้นที่และบริการต่อมหาวิทยาลัย ตามจ�านวนที่มหา

วิทยาลัยก�าหนด 

   (๖) กรณีการขอยืมวัสดุ อุปกรณ์ ให้ผู้ขอรับบริการแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตร ประจ�าตัว

นักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ติดต่อขอรับวัสดุอุปกรณ์ 

   (๗) กรณีขอความอนุเคราะห์ต้นไม้เพื่อตกแต่งสถานที่ ทางมหาวิทยาลัยจะบริการขนย้าย ให้เฉพาะส่วน

งานกลางของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส�าหรับส่วนงานอื่นและนักศึกษา ผู้ขอรับบริการต้องจัดเจ้าหน้าที่มา ท�าการขนย้ายเอง 

   (๘) ให้ส่งคืนวัสดุอุปกรณ์หรือต้นไม้จากการขอใช้ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ ๗. (b) และ (๓) ภายใน 1 วันหลัง

เลิกงานหรือกิจกรรม 

   (๙) กรณีการขอใช้ยานพาหนะ ทางมหาวิทยาลัยจะให้บริการพื้นที่ภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัย กรณีต้องการ

ใช้พื้นที่ภายนอก มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น 

  ๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอรับบริการ มีดังนี้ 

   (๑) การขอใช้สถานที่ ให้ผู้ขอรับบริการเก็บขยะ ท�าความสะอาด และจัดเก็บสถานที่ให้ เรียบร้อยทุกครั้งทั้ง
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ในระหว่างและหลังการจัดงาน กรณีมีการประกอบอาหารให้รวบรวมเศษอาหาร ล้างคราบไขมัน ให้สะอาด น�าบรรจุภายใน

ถุงด�า มัดปิดปากถุงให้เรียบร้อยและน�าไปทิ้งในจุดพักขยะที่จัดไว้ให้ในทันที 

   (๒) การจัดเตรียมอาหารต้องด�าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ 

(๓) ไม่อนุญาตให้ล้างภาชนะในบริเวณที่จัดงานหรือกิจกรรม 

(๔) ห้ามทิ้งเศษอาหารลงในรางระบายน้�าหรือคูคลอง 

(๕) กรณีขอใช้น้�า ให้ผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ของการใช้ให้ชัดเจน 

(๖) กรณีการขอใช้ไฟฟ้า ให้ผู้ขอรับบริการปฏิบัติดังนี้ 

  - แจ้งขนาดของโหลดไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ 

  - ห้ามดัดแปลงหรือต่อเชื่อมไฟฟ้าในต�าแหน่งฝาเปิดโคนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (Hand Hole) 

  - แจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน 

  - ประสานงานและดูแลสถานที่ ณ สถานที่จัดงานจริงล่วงหน้าก่อนเริ่มใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ วัน 

๖. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นต่อวัสดุอุปกรณ์หรือบริการต่างๆ ที่ระบุในเอกสารแนบท้าย ประกาศ ผู้ขอรับ

บริการและผูร้บัรองจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นด้วย หากผู้ขอรับบริการไม่รับผิดชอบใน ความเสียหายนั้น 

มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้จัดงานหรือกิจกรรมในครั้งต่อไป จนกว่าจะชดใช้ค่า ความเสียหายนั้น 

๗. ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของมหาวิทยาลัยต้องท�างานล่วงเวลา ให้ผู้ขอรับบริการจ่ายเงินค่า ล่วงเวลาให้แก่

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานล่วงเวลาตามหลักเกณฑ์และอัตราของประกาศมหาวิทยาลัย 

๘. การขอรับบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของอธิการบดี หรือรอง

อธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือผู้อ�านวยการที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป 

  ดุลยพินิจของอธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือผู้อ�านวยการที่ได้รับ มอบหมายให้ถือเป็นที่สุด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

           ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้สถานที่และบริการจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๑

-----------------------

  โดยที่เป็นการสมควรเพื่อให้การจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้มารับบริการ รวมถึงทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย

มหิดล ศาลายา จึงก�าหนดให้ผู้ขอใช้พื้นที่ด�าเนินการตามมาตราการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัย 

  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

  ๑. ให้เพิ่มเติมนิยามค�าว่า “ผู้ขอใช้พื้นที่” , “ผู้ร่วมกิจกรรม” “พื้นที่ส่วนกลาง” และ “กิจกรรม” ต่อจากนิยามค�าว่า 

“บุคลากรภายนอก” ในข้อ ๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้สถานที่และบริการจากกองกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   “ผู้ขอใช้พื้นท่ี”   หมายความว่า บคุลากร ส่วนงานหรอืบคุคลภายนอกทีป่ระสงค์ขอใช้ พืน้ทีส่่วนกลาง 

   “ผู้ร่วมกิจกรรม”  หมายความว่า บุคลากรหรือบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม 

   “พื้นที่ส่วนกลาง”  หมายความว่า สถานที่ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การขอ  

      ใช้สถานที่และบริการจากกองกายภาพและ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   “กิจกรรม”   หมายความว่า กิจกรรมใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการจัดขึ้นภายในพื้นที่ส่วนกลาง 

  ๒. ให้เพิ่มเติมความดังต่อไปนี้เป็นข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ของ ประกาศมหาวิทยาลัย

มหิดล เรื่องหลักเกณฑ์การขอใช้สถานที่และบริการจากกองกายภาพและ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   “๙. ผู้ขอใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางเพื่อจัดกิจกรรมต้องด�าเนินการตามมาตรการด้านความ ปลอดภัย อาชีว

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการใช้พื้นที่ส่วนกลางโดยแสดงรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

   (๑) โครงสร้างคณะผู้จัดงานที่แสดงข้อมูลประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ หมายเลขโทรศัพท์ และ

หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน รวมถึงจ�านวนผู้จัดงาน 

   (๒) รายละเอียดการจัดกิจกรรม โดยระบุรูปแบบหรือเทคนิคในการจัดกิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดความร้อน 

ประกายไฟ ควันหรือความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมถึงระบุวัตถุติดไฟง่าย เช่น กระดาษ ฟาง ลูกโป่งอัดแก๊ส เป็นต้น 

   (๓) แผนผังการจัดกิจกรรม (Plan Layout) โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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     - ลักษณะและขอบเขตของพื้นที่ในการจัดกิจกรรม และพื้นที่โดยรอบ 

    - การจัดแบ่งพื้นที่กิจกรรม (Zoning) 

    - ทางเข้า-ออก และทางออกฉุกเฉิน 

    - จุดรวมพล (กรณีจ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมเกินห้าร้อยคนขึ้นไป ต้องมีอย่างน้อย ๒ จุด) 

    - รูปแบบการติดตั้งระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

    - ขนาดของฉากและเวทีการแสดง (ถ้ามี) 

    - จุดติดตั้งอุปกรณ์แสงและเสียงรวมทั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารอง (ถ้ามี) 

    - การจัดวางที่นั่งส�าหรับผู้ร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 

    - อื่น ๆ 

    (๔) ขั้นตอนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้ เหตุทะเลาะวิวาทเป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     - การแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังงานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

   - การระงับเหตุฉุกเฉิน 

    - การอพยพ 

    - การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

  ๑๐. กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงหรือกิจกรรมที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมเฉพาะต่อผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ขอใช้พื้นที่ต้องจัด

ให้มี 

   - ผู้ดูแล ผู้ตรวจตรา โดยระบุชื่อ ต�าแหน่งหน้าที่ พื้นที่รับผิดชอบ และจ�านวน ผู้ดูแลและผู้ตรวจตรา 

   - แผนงานประชาสัมพันธ์เรื่องความเสี่ยงและประกาศหรือประชาสัมพันธ์บริเวณ ทางเข้า-ออก ทางออก  

ฉุกเฉิน จุดรวมพล และจุดปฐมพยาบาล ให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมทราบทั่วกัน 

  - เครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกนิ้วตามมาตรฐานที่มีขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ 

หรือ ๖.๘๐ กิโลกรัม ไม่น้อยกว่า ๒ เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และเพิ่มขึ้นอีก ๑ เครื่อง ต่อพื้นที่ ๒๕๐ ตาราง

เมตร ที่เพิ่มขึ้น หรือไม่น้อยกว่า ๑๐ ปอนด์หรือ ๔.๕๔ กิโลกรัม ไม่น้อยกว่า ๓ เครื่อง ต่อพื้นที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

และเพิ่มขึ้นอีก ๒ เครื่อง ต่อพื้นที่ ๒๕๐ ตารางเมตร ที่เพิ่มขึ้น 

  ๑๑. การจัดกิจกรรมที่มีการติดตั้งรั้วชั่วคราวหรือถาวรต้องมีจ�านวนทางออกหรือประตูทางออก ดังต่อไปนี้ 

   - จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกินห้าสิบคน ต้องมีทางออกหรือประตูทางออกไม่น้อยกว่าสองแห่ง 

   - จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดคนถึงสองร้อยห้าสิบคน ต้องมีทางออก หรือประตูทางออกไม่น้อย

กว่าสามแห่ง 

   - จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่สองร้อยห้าสิบเอ็ดคนถึงหกร้อยคน ต้องมีทางออก หรือประตูทางออกไม่น้อย

กว่าสี่แห่ง 

   - จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่หกร้อยเอ็ดคนขึ้นไป ต้องมีทางออกหรือประตู ทางออกไม่น้อยกว่าห้าแห่ง 

  ๑๒. ทางออกหรือประตูทางออกต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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   - เป็นบานประตูซึ่งเปิดออกสู่ภายนอก และเมื่อเปิดออกแล้วจะต้องไม่กีดขวาง หรือก่อให้เกิดอันตราย 

   - เหนือทางออกต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรว่า ทางออก หรือ EXIT” ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจ

นตลอดเวลา 

   - มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร 

  ๑๓. ผู้ขอใช้พื้นที่ ต้องส่งรายละเอียดดังกล่าว มายังศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน (COSHEM) เพื่อขออนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันก่อนการจัดงาน 

  ๑๔. รองอธิการบดีที่ก�ากับ ดูแลกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ มีอ�านาจในการวินิจฉัย 

สั่งการ และให้ถือเป็นที่สุด” 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  

        ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

        ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

        รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมคืนจักรยานสาธารณะสีขาว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------

  โดยทีเ่ป็นการสมควรก�าหนดหลักการยมืคืนจักรยานสาธารณะสีขาวมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้เป็นไปด้วย

ความถูกต้อง เหมาะสม 

  อธิการบดี จึงก�าหนดหลักเกณฑ์การยืมคืนจักรยานสาธารณะสีขาวมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไว้ ดังนี้ 

   ๑. ในประกาศนี้ 

   “ศูนย์” หมายถึง ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย (หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๕๑-๕๕๐๐ กองกายภาพ

และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล)

   “จักก้า” หมายถึง อาคารจักก้าเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์บริการเกี่ยวกับจักรยานครบวงจรโดยเป็นส่วนบริการ

ยืมคืนจักรยานสาธารณะ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

   “จักรยานสีขาว” หมายถึง จักรยานสาธารณะสีขาวของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่สามารถให้ยืมใช้

บริการได้ 

   “ผู้ยืม” หมายถึง นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกที่ใช้บริการจักรยาน สาธารณะสีขาว 

   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่จักก้าเซ็นเตอร์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่อง บริการการยืมคืนและดูแล

ความพร้อมในการใช้งานของจักรยานสีขาว 

 ๒. การใช้งานจักรยานสีขาวจะต้องใช้ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เท่านั้น  ๓. หลักการยืมคืน

จักรยานสีขาว 

  (๑) ผู้ยืม สามารถยืมจักรยานสีขาวได้ที่อาคารจักก้าเซ็นเตอร์หน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหิดล หรือ จุด

อื่นๆตามที่กองกายภาพฯก�าหนด โดยการน�าบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา หรือ ใบขับขี่อย่าง ใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้เป็นหลัก

ฐานประกอบการยืมโดยขอรับกุญแจไขสายล็อคจักรยานที่มีหมายเลขตรงกับตัว หมายเลขของจักรยานสีขาวคันนั้นๆ 

   (๒) จักรยานสีขาวสามารถยืมได้เพียง ๑ วัน โดยสามารถยืมได้ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ไม่เว้นวัน

หยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

   (๓) กรณีที่ผู้ยืมไม่น�าจักรยานสีขาวมาคืนภายในเวลาที่ก�าหนดในข้อ (๒) จะถือว่ายืมเกิน เวลาและจะมีการ

ปรับวันละ ๑๐ บาท (สิบบาทถ้วน) โดยทางจักก้าเซ็นเตอร์จะมีการออกใบปรับ และน�ามา ที่ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย

เพื่อช�าระค่าปรับ 
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   (๔) กรณีที่ผู้ยืมท�าจักรยานสีขาวสูญหาย ผู ้ ยืมจะต้องซื้อจักรยานคืนในรูปแบบเดียวกับของทาง

มหาวิทยาลัย หรือจ่ายค่าปรับจ�านวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ จักรยานและจัดท�าป้าย

ทะเบียนติดหน้ารถจักรยาน 

   (๕) กรณีที่ผู้ยืมท�าจักรยานสีขาวเสียหายจนไม่สามารถขับขี่ได้ ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้ซ่อมหรือ เป็นผู้จ่ายค่าเสีย

หายในการซ่อมจักรยานสีขาวตามอาการที่เกิดขึ้นกับจักรยานสีขาว โดยจะพิจารณาความ เสียหายตามจริง ทั้งนี้ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของผู้มีสิทธิในการตัดสินใจ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดที่ต้องซ่อมแซม 

ทั้งหมดให้ผู้ยืมได้รับทราบ 

   (๖) กรณีที่ผู้ยืมท�ากุญแจหรืออุปกรณ์ล็อคจักรยานเสียหายหรือสูญหาย มีค่าปรับจ�านวน ๑๗๐ บาท 

(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ล็อคใหม่ 

   (๗) ในรอบ ๑ สัปดาห์ หากผู้ยืมมิได้มาติดต่อขอรับบัตรในข้อ (ด)คืน จะมีการส่ง จดหมายถึงคณะหรือ

สถาบันเพื่อให้ผู้ยืมด�าเนินการติดต่อขอรับบัตรคืน และในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกจะ มีการส่งหนังสือตามที่อยู่ตามบัตรที่

แลกเปลี่ยนในข้อ (๑) 

  ๔. เงินรายได้จากการเก็บค่าปรับตามประกาศฉบับนี้ ให้น�าเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      

        ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ

                  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๖๐

-----------------------------------

  ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรก�าหนดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

มหิดล เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษใน

สถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาก�าหนด นโยบายและเป้าหมายการยก

ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาในทุกหลักสูตร และทุกระดับ การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ทักษะ ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งวิชาการ วิชาชีพ และ

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ รวมทั้ง การจัดท�าแผนเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายที่มี

ตัวชี้วัด มีการประเมินผลที่ชัดเจน 

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๑๙/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ อนุปริญญาและ

ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบกับ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ�ามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 

๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ๑. ให้ยกเลิก 

    (๑) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

    (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

  ๒. นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ 

เทียงเคียงได้กับระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักเรียนตามมาตรฐานของ Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR) และสอดคล้องตามแผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามก�าหนดไว้ ดังนี้ 

   ๒.๑ MU-ELT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๘๔ คะแนนขึ้นไป หรือ 

  ๒.๒ TOEIC ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 

  ๒.๓ TOEFL iBT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๖๔ คะแนนขึ้นไป หรือ 

  ๒.๔ IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป 
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  ๓. มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดให้มีการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ MU-ELT ทุกภาคการศึกษา 

  ๔. นักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ทุกภาค การศึกษาก่อนส�าเร็จการ

ศึกษา โดยต้องส่งคะแนนสอบตามข้อ ๒ แล้วแต่กรณี ภายใน ๒ ปีหลังเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

มหิดล ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีเวลาในการพัฒนาหรือปรับปรุง โดยสามารถ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ตนเองมีความรู้

ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ประกาศนี้ก�าหนดก่อน ส�าเร็จการศึกษา 

  ๕. ค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ MU-ELT ครั้งละ ๔๐๐ บาท 

  ๖. นักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ก่อนส�าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญา ตามก�าหนดไว้ในข้อ ๒๐.๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า

ด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๗. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจวินิจฉัย และ สั่งการตามที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้ ให้ผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

         ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

           ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 

           รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบคลังหน่วยกิต 

พ.ศ. ๒๕๖๓

-----------------------------------

  โดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สภาพแวดล้อม อีก

ทั้งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่มีการ

พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ การเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและ ปรับเปลี่ยนทักษะให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการ

ศึกษาอบรม ทั้งในรายวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร ระยะยาว ซึ่งผู้เรียนสามารถน�าผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียน

รู้มาสะสมหน่วยกิตได้ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘ ก�าหนดให้การจัดการศึกษายึดหลัก การศึกษาตลอดชี

วิตส�าหรับประชาชน และมาตรา ๑๕ ระบุให้การจัดการศึกษามี ๓ รูปแบบ คือ การศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนไว้ในรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ จึงสมควรก�า

หนดแนวทางการด�าเนินงานในการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลัง หน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาที่เน้นสมรรถนะและความ

สามารถ เป็นการเชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย

มหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกข้อบังคับไว้ 

ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบคลัง

หน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๓” 

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายความ

ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 

  “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาเขต สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่น รวมทั้งโครงการ

จัดตั้ง ที่มีการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร 

  “รายวิชา” หมายความว่า รายวิชาในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เปิดการ เรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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  “การศึกษาแบบยืดหยุ่น” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนที่ให้โอกาสผู้เรียนในการบริหาร จัดการการเรียน

ได้ตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายทางการเรียน ของตนเอง 

  “ระบบคลังหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบและกลไกในการเทียบโอนหน่วยกิต ซึ่งเกิดจาก ผลการวัดความรู้ความ

สามารถและหรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษา ตามอัธยาศัยมาเก็บสะสมไว้ในคลัง

หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล 

  “คลังหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส�าหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษาใน รายวิชาต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดไว้ส�าหรับการจัดการศึกษา และที่ได้จากการเทียบโอนในระบบคลัง หน่วยกิตโดยจัดให้มีหลักฐาน

การสะสมหน่วยกิต อาทิ สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ และฝากในคลังหน่วยกิตของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  “การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่ก�าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการ

ศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียน ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส�าเร็จการศึกษาที่แน่นอน โดยได้รับประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญา หรือคุณวุฒิทางการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลยอมรับ 

  “การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก�าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ

ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นเงื่อนไข ของการส�าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหา

และหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

  “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความ สนใจศักยภาพ ความ

พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือ แหล่งความรู้อื่น ๆ 

  “ผลการเรียน” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เกิดจากการศึกษาในระบบซึ่งสามารถ แสดงในรูปของ

คะแนนตัวอักษร หรือแต้มระดับคะแนนที่น�ามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือค�านวณแต้มระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 

  “ผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย ที่เทียบได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือมาตรฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ วัดและประเมินได้โดยวิธีการต่าง ๆ  

  ข้อ ๔ บุคคลที่สามารถสะสมหน่วยกิตเข้าคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล มีดังต่อไปนี้ 

   (๑) ผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หรือ 

  (๒) บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

  ข้อ ๕ การเข้าศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษา การเทียบโอนรายวิชา การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไป ตามที่ก�าหนดใน

แต่ละรายวิชา หลักสูตร หรือหลักสูตรฝึกอบรม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงาน 

  ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ�ารุงการศึกษาส�าหรับการศึกษาแบบยืดหยุ่นให้เป็นไปตาม ประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๗ บุคคลที่ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา หลักสูตร หรือหลักสูตรฝึกอบรม ของมหาวิทยาลัย จะต้องผ่าน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัดและการประเมินผลการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัยหรือส่วน
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งาน 

  ข้อ ๘ ผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ สามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิตได้ภายในก�าหนด ระยะเวลาของหลักสูตร 

นับแต่สิ้นภาคการศึกษา 

 ข้อ ๙ บุคคลที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต หากประสงค์จะเข้าศึกษาในระบบ ให้ยื่นความ

ประสงค์ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 

  ข้อ ๑๐ บุคคลที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต หากลงทะเบียนครบตามรายวิชา ที่เป็นไปตามที่

หลักสูตรก�าหนด บุคคลนั้นสามารถยื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัยหรือส่วน

งาน 

  ข้อ ๑๑ การเทียบโอนรายวิชา หรือการเทียบโอนหน่วยกิต เข้าระบบคลังหน่วยกิตของ มหาวิทยาลัย จากการศึกษา

นอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ในระบบคลังหน่วยกิตให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 

  ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจวินิจฉัยและสั่งการ ตามที่เห็นสมควร และ

ให้เป็นที่สุด 

        ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

      (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) 

        นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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เว็บไซต์ท่ีนักศึกษาควรทราบ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล     
https://mahidol.ac.th/th/

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

index.html

เว็บไซต์กองบริหารการศึกษา
https://op.mahidol.ac.th/ea/

เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา
https://op.mahidol.ac.th/sa/
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เว็บไซต์กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://muit.mahidol.ac.th/

เว็บไซต์ MUx
https://op.mahidol.ac.th/ea/mux-2/

เว็บไซต์ MOOC
https://mooc.mahidol.ac.th/

เว็บไซต์ course อบรมต่างๆ
http://multimedia.mahidol/courseware/
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ค�าสั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่  ๑๐๙๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าคู่มือนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๖๓
.........................................................

 เพื่อให้การด�าเนินงานจัดท�าคู่มือนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าคู่มือนักศึกษาใหม่ขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายนามต่อไปนี้

๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ที่ปรึกษา

๒. รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  ที่ปรึกษา

๓. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  ประธานกรรมการ

๔. หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  กรรมการ

๕. หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  กรรมการ

๖. หัวหน้างานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  กรรมการ

๗. นายถาวร เหล่าวนิชชานนท์  กรรมการ

  (กองกิจการนักศึกษา)

๘. นางอุทุมพร ปานบุญห้อม  กรรมการ

  (กองกิจการนักศึกษา)

๙. นายปเนต กุลฉันท์วิทย์  กรรมการ

  (กองกิจการนักศึกษา)

๑๐. นางสาวกนกรัตน์ นพโสภณ  กรรมการ

   (กองกิจการนักศึกษา)

๑๑. นายศิลป์ พรเสริมลักษณ์  กรรมการ

   (กองบริหารการศึกษา)

๑๒. นางเจติยา พัฒนะอิ่ม  กรรมการ 

   (กองบริหารการศึกษา)

๑๓. นายคมสันต์ เดือนฉาย  กรรมการ

   (หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)
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 ๑๔. นางนงค์นุช พุทธศุภะ กรรมการ

   (กองเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๑๕. ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ

๑๖. นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 

๑๗. ผู้อ�านวยการกองบริหารการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

๑๘. ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ

๑๙. ผู้อ�านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

๒๐. หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๑. หัวหน้างานบริการการศึกษา กองบริหารการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๒. นายณัฐวุฒิ ยวดยิ่งยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   (กองบริหารการศึกษา)

 ๒๓. นางสาวณัทศศิร์อร ศรีธิโอวาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   (กองบริหารการศึกษา)

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 ๑. ก�าหนดรูปแบบคู่มือนักศึกษาใหม่

 ๒. จัดหาและพิจารณากลั่นกรองข้อมูลคู่มือนักศึกษาใหม่

 ๓. ออกแบบและจัดท�าต้นฉบับขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล

 ๔. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่   ๒๔   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล





เอื้อเฟื้อภาพ
นางสาวภัทรศุภางค์ คงคาเนรมิตร

งานส่ือสารองค์กร ส�านักงานอธิการบดี
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หอสมุดเเละคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
หอจดหมายเหตุเเละพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กองกายภาพเเละส่ิงเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการกีฬา
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