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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 

ประจ�าปีการศึกษา 2565

 ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติทุกครั้งที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งสารแสดง

ความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล		

	 ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 คนรุ่นใหม่ต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับ

เปลี่ยนตัวเองได้	ซึ่งเป็นทักษะที่จ�าเป็นในการฝ่าฟันวิกฤตดังกล่าว	ทักษะที่จ�าเป็น	คือ	ความคิดสร้างสรรค์	

ความสามารถในการสือ่สาร	และความสามารถในการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่	ควบคู่ไปกบัความสามารถในการ

เข้าใจความรู ้สึกผู ้อื่น	 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์	 สามารถท�างานร่วมกับคนที่แตกต่างได้อย่างดีและมี

ประสิทธิภาพ	ทักษะชีวิตเหล่านี้จ�าเป็นมากส�าหรับโลกอนาคต	กระบวนการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้	ทุกคนจะได้

เรียนรู้และหล่อหลอมจากสังคมมหิดล		

			 มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่	 แหล่งการเรียนรู้	 คณาจารย์	 บุคลากร	

กระบวนการ	ประสบการณ์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมต่าง	ๆ	เพื่อสร้างคนดี	มีคุณธรรม	น�าความรู้	สู่สากล	

มุ่งมั่นในการน�าพานักศึกษาก้าวผ่านความเปล่ียนแปลงและความท้าทายสู่โลกอนาคต

							 ขอให้นักศึกษาทุกคนใช้ช่วงเวลาอันมีค่าในมหาวิทยาลัยแห่งนี้	เรียนรู้	และเก็บเกี่ยวประสบการณ์

ชีวิตนักศึกษาอย่างมีความสุข	 เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่ทรงคุณค่าของประเทศชาติและของสังคมโลก

 หวังว่านักศึกษาทุกคนจะเป็นคนดีและเก่งควบคู่กับการมีความวิริยะอุตสาหะในการ                  

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และขอให้ส�าเร็จผลในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

  มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาการ

ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์	ถือเป็นแหล่งรวบรวม	“ปัญญา”	ที่สามารถน�าไป

ใช้ได้จริงจริง	 เพื่อให้การด�าเนินชีวิตและสังคมมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุด														

ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่	 “ปัญญาของแผ่นดิน”	 โดยมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย											

ระดับโลก	 (World	 Class	 University)	 มีเป้าประสงค์ในการสร้างบัณฑิตให้เป็น	 Global	 Citizen	 และ														

Global	 Talents	 คือการ	 “รู้ลึก”	 ในศาสตร์	 หรืออาชีพของตน	 และ“รู้กว้าง”	 ในทักษะการใช้ชีวิตและ																

การท�างานคือ	 การคิดวิเคราะห์	 การแยกแยะสิ่งใดถูกหรือผิด	 มีความรับผิดชอบ	 ซื่อสัตย์สุจริต	 มีคุณธรรม	

จรยิธรรม	มจีติสาธารณะ	ปรบัตวัได้ดพีร้อมรบัการเปล่ียนแปลง	ส่ือสารได้ดมีีประสิทธภิาพ	หม่ันพฒันาตนเอง	

และเป็นผู้น�าในการแก้ปัญหาทุกระดับ	 หรือคุณสมบัติ	 Global	 professional	 ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น															

Entrepreneurship	 มีการบูรณาการหลักสูตรโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่าง

ประเทศในทุกกลุ่มสาขาวิชา	 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่	 ให้เกิดกิจกรรมต่าง	 ๆ																	

เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา	ให้เป็นคนดี	มีคุณธรรมน�าความรู้สู่สากล

	 จึงขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	 และให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้	 ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า	

เก็บเกี่ยวทักษะรักการเรียนรู้	มีคุณธรรมและจริยธรรม	สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง	ๆ	ที่ส่งเสริมการด�าเนิน

ชีวิตให้มีคุณค่า	 เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างสรรค์	พัฒนา	และสร้างประโยชน์สุขต่อสังคม	ประเทศชาติ	

และมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง	ภายใต้พระราชด�ารัสของสมเด็จพระบรมราชชนก “True success is not 

in the learning but in its application to the benefit of mankind”	ความส�าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่

การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565 สู่มหาวิทยาลัยมหิดล 
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							สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช	2534	มีปณิธานอันแน่วแน่

ในการที่จะท�างานร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล	 ในการส่งเสริมนักศึกษาปัจจุบัน	 และประสานงานศิษย์เก่าของ

มหาวิทยาลยัมหิดลที่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันอนัทรงเกียรติแหง่นี้	ประสบความส�าเร็จในชวีิต	การงาน	ท�าคณุประโยชน์

ต่อประเทศชาติ	 และสังคมโลก	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในหลาย	 ๆ	 ด้านคณะกรรมการบริหารสมา

คมฯ	รู้สึกภาคภูมิใจในตัวของพวกเราทุกคนที่สามารถเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล		เมื่อพวกเราเข้ามาแล้ว	ถือว่าเจ้า

เป็น	“ลูกของสมเด็จพระราชบิดา”	สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ที่เราชาวมหิดลและชาว

สาธารณสุขให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติตนตามพระราชด�ารัสของพระองค์	 ท่ีให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่ง	

ประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง	 	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯขอเป็นก�าลังใจ	และพร้อมเคียงข้างพวกเรา	 	 ให้การ

สนบัสนุนเม่ือพวกเรามคีวามเดอืดร้อนในทกุๆรปูแบบอย่างเตม็ความสามารถ	สมาคมฯ	มเีป้าหมายทีจ่ะระดมทนุเพือ่ให้การ

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 และขยันเรียนตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาและสนับสนุนการ

ด�าเนินชวีติในมหาวทิยาลยัแห่งนีอ้ย่างมคีวามสขุ	ขอให้นกัศกึษาทกุคนมคีวามสขุ	เริม่ต้นชวีติมหาวิทยาลยัอย่างมคีณุค่าเตม็

ความสามารถ	 หาประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข	 	 ประสบความส�าเร็จดั่งเป้าหมายที่ตั้งไว้	 พัฒนาตนเองให้

เป็นคนดีของสังคมสร้างความสุขแก่บุพการีตอบแทนคุณของแผ่นดิน

 “ในนามที่นักศึกษามีความทุกข์ ที่เดือดร้อนใจ ให้นึกถึงสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล” 

 ขอแสดงความยินดีจากใจยิ่งกับลูกสมเด็จพระราชบิดาทุกคน

(พลต�ารวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

        ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ รู้สึกยินดี ดีใจ และ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน นักศึกษาใหม่ทุกคนเป็นคนมีศักยภาพ มีความ

สามารถ สามารถก้าวเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลอันทรงเกียรติแห่งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ก้าวไปสู่ความ

ส�าเร็จในการสร้างอาชีพ สร้างชีวิตในอนาคตของพวกเราอย่างมีคุณภาพและเป็นพลังแผ่นดินอันเป็นที่รักของพวกเรา
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       ถ้าถามว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่แรกที่ผมเลือกเลยไหม ? ผมตอบได้เลยว่า 

“ไม่” และเป็นเพียงเพราะว่าเพื่อนชวนเท่านั้น ผมถึงเลือกที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่ และสิ่งที่

ผมสงสัยเป็นอย่างมาก และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ “ท�าไมเราต้องภูมิใจในความเป็นมหิดล?”

	 เชื่อว่าค�าถามนี้มักจะเป็นค�าถามแรกๆที่เรามีความสงสัยกันมาโดยตลอด	สิ่งที่คณาจารย์หลายคนจะบอกเสมอ			

ก็คือว่าเราควรภูมิใจ	เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยของพระบิดา	เพราะมหาวิทยาลัยเรียกตัวเองว่าปัญญา

ของแผ่นดิน	เพราะมหาวิทยาลัยน้ีบ่มสอนให้พวกเราเสียสละเพื่อส่วนรวม

	 แต่ผมเชือ่ว่าเพือ่น	ๆ 	นกัศกึษาหลายคน	ท่ีเลอืกจะเข้ามาเรยีนในทีแ่ห่งนี	้คงไม่ได้มคี�าตอบเช่นนัน้อยูใ่นความคิด	และ

ที่แน่	ๆ	ทุกคนก็คงรู้สึกเข้าไม่ถึงกับสิ่งเหล่านั้นด้วย

“ท�าไมฉันต้องแคร์กับสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวฉันด้วย”

	 สิ่งหนึ่งที่ผมคิดมาตลอดในฐานะนักศึกษาคนหนึ่ง	 ก็คือ	 การที่เราจะสร้างอะไรบางอย่างที่อยากให้ทุกคนเห็นความ

ส�าคัญ	สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อืการให้ทกุคนเข้ามามบีทบาท	ให้พวกเขาได้มส่ีวนร่วมในส่ิงทีจ่ะสร้างให้พวกเขาได้ภาคภมูใิจว่าสิง่

ที่ได้สร้างขึ้นมานี้เป็นของพวกเขาด้วย

	 การท่ีเพือ่นนกัศกึษาใหม่ทุกคนได้เข้ามาท่ีนีถื้อเป็นก้าวส�าคญัของชวีติท่ีทกุคนจะได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่	ๆ	สร้างประสบการณ์

ชีวติของตวัเอง	แต่สิง่ทีเ่ตมิเตม็ชวีติของทกุคนได้มากทีสุ่ด	กค็อืการทีพ่วกเราได้แชร์ประสบการณ์มหาวทิยาลัยร่วมกนักับทกุ

คนต่อจากนี้	และมันจะเป็นไปไม่ได้เลย	ถ้าพวกเราทุกคนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมหาวิทยาลัยตรงนี้	ถ้านักศึกษาทุกคน

ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบค�าถามที่ว่า	“อะไรที่ท�าให้มหิดลเป็นมหิดลได้ ?”	เพราะมหิดล	ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อราชสกุล	หรือ

ชื่อของพระบรมราชชนกเพียงอย่างเดียวแล้ว	 แต่มันคือค�าเรียกนักศึกษา	 ที่ศึกษาอยู่ในร้ัวมหาวิทยาลัยมหิดล	 และพวกเรา

นักศึกษา	ในฐานะที่อยู่ในสังคมนี้ร่วมกันแล้ว	ควรเป็นผู้นิยามสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน

	 ถ้าหากคราวนี้	ทุกคนจะต้องตอบค�าถามที่ว่า	“ท�าไมเราต้องภูมิใจในความเป็นมหิดล	 ?”	ผมเชื่อว่าค�าตอบของทุก

คนจะไม่เหมือนกันเสมอไป	 แต่ให้เป็นเพราะว่าพวกเราล้วนมีส่วนในการนิยามความเป็นมหิดลในรูปแบบของตัวเองได	้												

แค่นั้นก็ท�าให้น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้ว

	 ท้ายที่สุดนี้	 ผมขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่	 ในรั้วมหาวิทยาลัยนี้	 และผมหวังว่าทุกคนจะ

ได้เข้ามาร่วมนิยามความเป็นมหิดลใหม่นี้ด้วยกัน

ขอให้ทุกคนโชคดีกับชีวิตต่อจากนี้ครับ

บุญเกื้อหนุน “ฟรานซิส” เป้าทอง

ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สารจากประธานสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
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  สวัสดีน้อง ๆ ทุกคนนะครับ ก่อนอื่นในนามของพี่ ๆ สโมสร

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้อง ๆ 

ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเป็นทางการนะครับ  

	 ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย	น้อง	ๆ	อาจจะต้องมีการปรับตัว	ได้เจอเพื่อนใหม่	สังคมใหม่	บางคน	อาจจะต้องห่าง

ไกลจากครอบครัว	 แต่ในเมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวมหิดลแห่งนี้แล้วนั้น	 จะมีเหล่าอาจารย์	 	 และพี่	 ๆ	

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล	ที่อยู่เคียงข้างน้อง	 ๆ	 ทุกคนเสมอ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม	 สามารถเข้ามาพูด

คุยหรือปรึกษาปัญหาต่าง	 ๆ	 ทุกคนพร้อมที่จะให้ค�าปรึกษา	 และช่วยเหลือน้อง	 ๆ	 ทุกคนในครอบครัวมหิดลแห่งนี้

เสมอ	เพราะทุกคนคือมหิดล	“We Are Mahidol”

	 ขอให้ทุกคนเก็บความรู้สึกภาคภูมิใจ	 ความคาดหวัง	 เป้าหมายการศึกษา	 ในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล	 แห่งน้ีไว้

นะครับ	ตลอดระยะเวลาการศึกษาไม่ว่าจะเป็น	4	ปีหรือ	6	ปี	อาจจะมีอุปสรรค์เข้ามา	อาจมีท้อ	 เสียใจหรือผิดหวัง	

อยากให้ทุกคนนึกถึงวันแรกที่ได้เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้	 นึกถึงความภาคภูมิใจและความคาดหวัง		

ให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านอุปสรรค์ต่าง	ๆ	ไปได้จนเป็นบัณฑิต	ที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

	 สุดท้ายนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	 (COVID-19)	 อาจจะท�าให้การ

เรียนการสอนหรือกิจกรรมต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป	พี่	ๆ	สโมสรนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน	ขอสัญญาว่า

จะสร้างสรรค์กิจกรรมให้ชีวิตปี	 1	 ของทุกคนได้รับประสบการณ์	 และมีความภาคภูมิใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน

ครอบครัวมหิดลแห่งนี้อย่างเต็มที่และดีที่สุด	เพราะชีวิตเฟรชชี่ต้องเต็มที่ที่สุด	แล้วเจอกันนะครับ

นายวีรวุฒิ เมฆฉาย

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	เป็นพระ

ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ	พระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	และสมเด็จพระศรีสวรินทิ-ราบ

รมราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

	 ด้านการศกึษา	สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จไปทรงศกึษา

ทีย่โุรป	ณ	โรงเรยีนแฮร์โรว์	(Harrow	School)	กรงุลอนดอน	(Lon-

don)	 ประเทศอังกฤษ	 ต่อมาเข้าศึกษาต่อ	ณ	 Royal	 Prussian	

Military	 College	 เมืองพ็อทซ์ดัม	 (Potsdam)	 ประเทศเยอรมัน	

แล้วทรงย้ายไปเรียน	ณ	The	Imperial	German	Naval	College	

เมืองเฟลนส์บูร์ก	(Flensburg)		ตามล�าดับ

	 ครั้นเสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อปี	พ.ศ.	2457	ทรงเข้ารับ

ราชการในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ของกองทัพเรือ	 แต่หลังการเสด็จทอด

พระเนตรโรงพยาบาลศิริราช	 ทรงเห็นว่าการแพทย์และการ

สาธารณสุขของไทยยังล้าหลังอยู่มาก	 จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

และปรบัปรงุให้ดยีิง่ขึน้	ด้วยพระราชปณธิานอนัแรงกล้านี	้พระองค์

พระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

จงึทรงตดัสนิพระทยัลาออกจากราชการกองทพัเรอื	โดยเสดจ็

ไปทรงศกึษาต่อด้านการแพทย์และสาธารณสขุ	ณ	มหาวทิยา

ลัยฮาร์วาร์ด	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 จนส�าเร็จการศึกษา

สาธารณสขุ	ทรงได้รบัประกาศนยีบตัร	C.P.H.	และต่อมาทรง

ได้รับปริญญา	Doctor	of	Medicine	(M.D.)	เกียรตินิยมชั้น	

Cum	 Laude	 และทรงได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมาคม	

เกียรตินิยมทางการศึกษาแพทย์	Alpha	Omega	Alpha

	 ด้านชวีติส่วนพระองค์	สมเดจ็พระบรมราชชนกทรง

อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระศรีนครินทรา	 บรมราชชนนี	

(สังวาลย์	ตะละภัฏ)	เมื่อวันศุกร์ที่	10	กันยายน	พ.ศ.	2463	

ณ	 วังสระปทุม	 ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม	 3	

พระองค์	ได้แก่	

(1)	สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์	

(2)	พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล	พระอฐัม

รามาธิบดินทร
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(3)	พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร

สมเดจ็พระบรมราชชนกทรงปฏบัิติพระราชกรณยีกจิอันมส่ีวนเกีย่วข้อง

กับการศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 การแพทย์และสาธารณสุขไทยนานัปการ	

อนัได้แก่	ทรงเป็นผูแ้ทนรฐับาลไทยในการเจรจากบัมลูนธิริอ็คกเิฟลเลอ

ร์	(Rockefeller	Foundation)	ส�าหรับขอความอุปถัมภ์ด้านการศึกษา

แพทยศาสตร์ในไทย	 ทั้งยังพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ส�าหรับ

ใช้ในกิจการต่าง	ๆ	อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาแพทยศาสตร์	เช่น	การส่ง

นักเรียนไทยไปศึกษาต่างประเทศ	 ในสาขาการแพทย์	 สาธารณสุข	

พยาบาล	และในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ 	นอกจากนี้	พระองค์ทรงได้

รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางราชการที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 อธิบดีกรม

มหาวิทยาลัย	 กระทรวงศึกษาธิการ	 	 ข้าหลวงตรวจการศึกษาทั่วไป	

กระทรวงศึกษาธิการ	พระอาจารย์พิเศษ	คณะแพทยศาสตร์และศิริราช

พยาบาล	คณะวทิยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

นายกกรรมการคณะแพทยศาสตร์และศิรริาชพยาบาล	และแพทย์ประจ�า

โรงพยาบาลแมคคอร์มคิ	จังหวดัเชยีงใหม่	ด้วยทรงใส่พระทัยในการรกัษา	

ทรงมีพระเมตตาแก่ผู้ป่วย	 ยังความซาบซึ้งใจแก่ประชาชนที่ได้พบเห็น	

จนขนานพระนามพระองค์ว่า	“หมอเจ้าฟ้า”

 

	 พระองค์ทรงงานด้านการแพทย์และสาธารณสขุอย่างเตม็พระก�าลงั	จนพระสขุภาพทรดุโทรมอย่างรวดเรว็	ทรงประชวรด้วย

พระโรคฝีบิดในพระยกนะ	 (ตับอักเสบ)	 สิ้นพระชนม์เม่ือวันอังคารที่	 24	 กันยายน	 พ.ศ.	 2472	 เวลา	 16.45	 น.	 ณ	 วังสระปทุม																										

สิริพระชนมายุ	37	พรรษา	8	เดือน	23	วัน

	 จากพระราชกรณียกิจต่าง	ๆ 	ที่ได้ทรงอุทิศเพื่อประชาชนชาวไทย	ท�าให้ทรงได้รับการยกย่องและถวายพระราชสมัญญานาม	

เป็น	“พระบดิาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”	“พระบดิาแห่งการสาธารณสขุไทย”	“พระบดิาแห่งการสงัคมสงเคราะห์ของไทย”	

“พระประทีปแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้าของไทย”	 และ	 “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย”	 อีกท้ังยังได้รับการประกาศพระ

เกียรติคุณเป็น	“บุคคลส�าคัญของโลกด้านการศึกษา	วิทยาศาสตร์การแพทย์	การพยาบาลและการสาธารณสุข”	จากยูเนสโกอีกด้วย	

	 ปี	พ.ศ.	2512	ด้วยพระราชจรยิวตัรอันงดงาม	และพระราชกรณยีกจิอนัทรงคุณค่าแกส่งัคมไทย	พระบาทสมเดจ็พระบรมชน

กาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระนาม	 “มหิดล”	 ให้เป็นชื่อของ

มหาวิทยาลัย	 แทนชื่อ	 “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์”	 เดิม	 เพื่อพัฒนา	 “มหาวิทยาลัยมหิดล”	 ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์																											

อันเป็นมงคลยิ่งให้แก่คณาจารย์	นักศึกษา	และบุคลากรทุกคน
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ข้อมูลอ้างอิง

วิกัลย์	พงศ์พนิตานนท์.	(บรรณาธิการ).	2534.	100	ปี	สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก.	กรุงเทพฯ	:	อมรินทร์	

								พริ้นติ้งกรุ๊พ	จ�ากัด.

วิกัลย์	พงศ์พนิตานนท์.	(บรรณาธิการ).	2552.	เทิดพระนาม	มหิดล.	กรุงเทพฯ	:	อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ	จ�ากัด.

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ในพระบรมราชูปถัมภ์.	(2019).	พระราชประวัติสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฉบับสมบูรณ์.	

								สืบค้น	19	พฤษภาคม	2565,	จาก	https://www.princemahidolaward.org/

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ในพระบรมราชูปถัมภ์.	(2019).	องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย.	

								สืบค้น	19	พฤษภาคม	2565,	จาก	https://www.princemahidolaward.org/

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์	หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล.	(2555).	พระราชประวัติ	120	ปี	สมเด็จพระบรมราชชนก.	

								สืบค้น	19	พฤษภาคม	2565,		จาก	https://museum.li.mahidol.ac.th/	

	 อนึ่ง	มหาวิทยาลัยมหิดลได้ยึดถือลายพระหัตถ์ในสมุดบันทึกของสมเด็จพระบรมราชชนก	ที่ว่า	“True	success	is	not	in	

the	learning,	but	in	its	application	to	the	benefit	of	mankind”	มาเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัย	และหลักการในการด�าเนิน

ชีวิตอีกด้วย

	 ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาพระราชประวัติของพระองค์เพิ่มเติมได้ที่	“หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก”                

ชั้น	3	อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	หรือรับชมทางออนไลน์ได้ที่	https://museum.li.mahidol.ac.th/	
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Vision Statement   ภายในปี	2580	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้รับยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก	ที่ช่วย

ผลิตและพฒันา	ความสามารถและศักยภาพของทุนมนุษย์	รวมท้ังยกระดับการศึกษาและผล

งานวิจัยให้กับประเทศ	ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	คุณภาพชีวิต	สิ่งแวดล้อม	และ

ความสามารถในการแข่งขันของชาติ	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	edu-

cation	 and	 research	 for	 the	 country	 by	 strengthening	 administrative	 system,	

quality	of	life,	environment,	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

  วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ	1	ใน	100	มหาวิทยาลัย

																													ที่ดีที่สุดของโลกในปี	พ.ศ.	2573

  	 	 To	be	1	in	100	World	Class	University

 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
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ค่านิยมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
MAHIDOL Core Value

M

A

H

I

D

O

L

Mastery 
รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุสมผล

Altruism 
มุ่งผลเพื่อผู้อื่น

Harmony 
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง

Integrity 
มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

Determination 
แน่วแน่ท�า กล้าตัดสินใจ

Originality 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่

Leadership
ใฝ่ใจเป็นผู้น�า
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ตราสัญลักษณ์และสีประจ�ามหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้สีในตราสัญลักษณ์
ระบบสี	CMYK	ระบบสี	RGB	ระบบสี	Websafe	RGB	และระบบสี	Pantone

การก�าหนดรูปแบบและสี ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

สีเหลืองทอง	พระมหามงกุฎและปรมาภิไธยย่อ	“ม”

สีเหลืองทอง	ตราประจ�าราชสกุล		

“มหิดล”

Pantone	เบอร์	123C	หรือ	

Program	Photoshop	เบอร์	

FFC726

สีน�้าเงิน	พื้นหลังตราประจ�าราชสกุล		

“มหิดล”

Royal	Blue	Pantone	เบอร์	286C	

หรือ	Program	Photoshop	เบอร์	

0035AD	(C	=	100,	M	=	84,	Y	=	

12,	K	=	4)	R	=	0,	G	=	53,	B	=	

173

สีเหลืองทอง	รอบนอก	ตัวอักษร,	

ประจ�ายามและวงกลมทั้งหมด

Pantone	เบอร์	1255C	หรือ	

Program	Photoshop	เบอร์	

AA800E

ลักษณะของสัญลักษณ์	 เป็นดวงตรารูปกลมมีสองชั้น

องค์ประกอบของสัญลักษณ์  

วงกลมชั้นใน	พื้นหลักเป็นสีน�้าเงิน

วงกลมชั้นนอก	พื้นหลังเป็นสีขาว	มีอักษรสีเหลืองทองตอนบน

ว่า “อตฺตาน� อุปม� กเร” และตอนล่างมีอักษรสีเหลืองทองว่า	

“มหาวิทยาลัยมหิดล”	คั่นด้วยดอกประจ�ายามสีเหลืองทอง

ขนาด  แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้
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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

จุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว 

แ ล ะสม เ ด็ จพ ร ะบ รม

ราชินีนาถ เสด็จพระราช 

ด�าเนินเปิดตึกโรงเรียน

แ พ ท ย า ก ร แ ล ะ

พระราชทานนามว ่ า 

“ราชแพทยาลัย”
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พ.ศ. 2443 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)

พร ะบาทสม เ ด็ จพ ร ะ

จุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว 

แ ล ะสม เ ด็ จพ ร ะบ รม

ราชินีนาถ เสด็จพระราช 

ด�าเนินเปิดตึกโรงเรียน

แ พ ท ย า ก ร แ ล ะ

พระราชทานนามว ่ า 

“ราชแพทยาลัย”
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“กันภัยมหิดล”
	 เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	

โดยสมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร ์ ได ้ประทานพระ

กรณุาธคิณุทรงมพีระวนิจิฉยัด้วยเหตผุลว่า	เป็นต้นไม้

ที่พบในประเทศไทย	 สามารถปลูกได้ง่าย	 มีนามเป็น

มงคล	 มีชื่อพ้องกับนามมหาวิทยาลัย	 และมีลักษณะ

สวยงาม	แม้จะเป็นไม้เถา	แต่กส็ามารถจดัแต่งเป็นทรง

พุม่ได้หลายแบบ	มอีายยุนืหลายปี	และเมือ่เถาแห้งไป

ก็สามารถงอกงามขึ้นได้ใหม	่ ซ่ึงความเป็นไม้เถานี้สื่อ

ความหมายถึงความก้าวหน้า	และความสามารถในการ

ปรับตัวให้พัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง

ไปได้อย่างดี

 

ต้นไม้สัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยมหิดล

	 พบครั้งแรกเมื่อวันที่	14	กันยายน	พ.ศ.	2510	โดย

นายเกษม	จันทรประสงค์	ซึง่ขณะนัน้เป็นข้าราชการกองพชื

พรรณ	กรมวิชาการเกษตร	ที่สถานีรถไฟวังโพ	ตรงข้ามกับ

แม่น�า้แควน้อย	พชืชนดินีม้ชีือ่ทางพฤกษศาสตร์ว่า	Afgekia	

mahidolae	ศาสตราจารย์เตม็	สมตินินัทน์	ผูเ้ชีย่วชาญทาง

พฤกษศาสตร์	กรมป่าไม้	ได้เสนอช่ือ	กนัภัยหรอืกนัภัยมหดิล	

เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของไทย	 พบตามป่าเต็งรัง	 ภูเขาหินปูนใน

ภาคตะวันตก	ลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง	ขนาดกลาง	

อายุหลายปี	 กิ่งอ่อนสีเขียว	 มีขนนุ่มทั่วไป	 ใบออกสลับใบ

ประกอบแบบขนนก	 ปลายคี่	 ใบย่อย	 รูปรีแกมขอบขนาน	

แผ่นใบบาง	ใต้ใบมขีนหนาแน่นกว่าด้านบนใบ	ดอกออกเป็น

ช่อกระจะตามซอกใบและปลายกิง่	ช่อยาว	12-25	เซนตเิมตร	

ดอกทยอยบานจากโคนช่อมาปลายช่อ	4-6	ดอก	กลีบ

ประดบัสม่ีวงอมเขยีว	รปูเรยีว	กลบีเลีย้งสม่ีวงอ่อน	โคน

กลีบเชื่อมติดกันปลายแยก	5	แฉก	ดอกรูปดอกถั่ว	มี	5	

กลีบ	 กลีบกลางสีม่วง	 โคนกลีบมีแถบสีเหลืองรูป

สามเหลีย่ม	กลบีคูข้่างสม่ีวงเข้ม	กลบีคูล่่างสเีหลอืงอ่อน	

มขีนปกคลุม	ออกดอกเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน	ผล

เป็นฝักรูปแถบสั้น	 สีน�า้ตาล	มีขนปกคลุม	 เมื่อแก่แตก

เป็นสองซีก	เมล็ดรูปกลม	2	เมล็ด	สีด�าเป็นมัน

ภาพโดย	https://mahidol.ac.th/photo-contest-2563/	และ	https://mahidol.ac.th/photo-contest-2562/
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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
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เเผนที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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เส้นทางเดินรถราง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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ขึ้นได้ที่สถานีธนบุรี	(ใกล้	โรงพยาบาลศิริราช)	หรือสถานีหัวล�าโพง		

หรือสถานีนครปฐม	โดยขบวนเที่ยวต่าง	ๆ	จะผ่านสถานีศาลายา	ให้ลงที่สถานี	

ศาลายาแล้ว	นั่งรถรับจ้างเข้ามหาวิทยาลัยทางด้านหลัง	หรือใช้บริการ	รถเมล์	

เล็กมาทางด้านหน้ามหาวิทยาลัย

   

• เส้นทางถนนสายเพชรเกษม เลี้ยวเข้าแยกถนนพุทธมณฑล สาย 4               

(ระยะทางอีกประมาณ 10 กิโลเมตร) 

• เส้นทางถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี เข้าได้ 3 ทาง คือ

						1.	จากสี่แยกสะพานกรุงธนบุรี	ตรงมาตามถนนสายปิ่นเกล้า	-	นครชัยศรี

						2.	จากสี่แยกสะพานพระปิ่นเกล้า	ตรงมาตามถนนสาย

										ปิ่นเกล้า	-	นครชัยศรี

						3.	จากปากทางบางขุนนนท์	เข้ามาทางตลิ่งชันแล้วเลี้ยวซ้าย

										มาบรรจบกับถนนปิ่นเกล้า	-	นครชัยศรี

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

ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ	ระยะทางประมาณ	20	กิโลเมตร	สามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง	ได้แก่	

การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

   

• Y70E   

	 (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์		

	 	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)		

• รถทวัร ์โดยสารกรงุเทพฯ-นครปฐม 

 ขึ้นได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่	ซึ่งสามารถบอก

ให้รถจอดก่อนถึงมหาวิทยาลัยมหิดล	(ตลาดพุทธมณฑล)	

แล้วนั่งรถรับจ้างไปเข้ามหาวิทยาลัยทางประตู	3

• รถตู้ปรับอากาศ 

	 (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า	–	มหิดลศาลายา)	ขึ้นรถที่

ปั๊มน�้ามันข้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 

• รถตู้ปรับอากาศ 

	 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	–	มหิดลศาลายา) ขึ้นรถ

ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงป้ายหน้า	รพ.ราชวิถี

การเดินทางโดยรถยนต์

การเดินทางโดยรถไฟ (รถไฟสายใต้)

การเดินทางโดยรถโดยสารศาลายาลิงก์

การเดินทางโดยรถประจ�าทาง  
รถทัวร์โดยสาร รถตู้

  						ศาลายาลิงก์	(salaya	link)	เป็นรถโดยสารจากศาลายา	เชื่อมต่อ

กับจากสถานีรถไฟฟ้า	(BTS)	บางหว้า	อัตราค่าโดยสาร	30	บาท	ตลอดสาย														

(ให้เตรียมเงินพอดีหยอดตู้บนรถ	ไม่มีทอน)

ออกจากมหาวิทยาลัยที่ชานชลาศาลายาลิงก์	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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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

การบริการด้านการศึกษา

> ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงิน	ปีการศึกษา	2565

> การเตรียมตัวก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบออนไลน์

> การลงทะเบียนออนไลน์

> ระบบ	e-Student

> ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ	พ.ศ.	2565

> ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล	เรื่อง	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ

> การขอหนังสือส�าคัญทางการศึกษา

> สถานที่ติดต่องานทะเบียน	งานการศึกษาและ/หรืองานวิชาการคณะ/วิทยาลัย

> ข้อควรรู้ในการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	และวิชาเลือกเสรี

> การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

> โครงการเรียนรู้และทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัย

> ในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	(MU	LabPass)

> บัตรนักศึกษา	Smart	Card



		คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	I	31

การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

> ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงิน	ปีการศึกษา	2565

> การเตรียมตัวก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบออนไลน์

> การลงทะเบียนออนไลน์

> ระบบ	e-Student

> ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ	พ.ศ.	2565

> ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล	เรื่อง	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ

> การขอหนังสือส�าคัญทางการศึกษา

> สถานที่ติดต่องานทะเบียน	งานการศึกษาและ/หรืองานวิชาการคณะ/วิทยาลัย

> ข้อควรรู้ในการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	และวิชาเลือกเสรี

> การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

> โครงการเรียนรู้และทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัย

> ในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	(MU	LabPass)

> 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	 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65   

ปี	2 27	มิ.ย.	65	-	28	ต.ค.	65 27	มิ.ย.	65	-	11	ก.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	18	ก.ค.	65

ปี	3 27	มิ.ย.	65	-	11	พ.ย.	65 27	มิ.ย.	65	-	11	ก.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	18	ก.ค.	65

ปี	4 17	พ.ค.	65	-	8	ต.ค.	65 17	พ.ค.	65	-	31	พ.ค.	65 1	มิ.ย.	65	-	7	มิ.ย.	65 -

ปี	5-6 8	พ.ค.	65	-	22	ต.ค.	65 9	พ.ค.	65	-	23	พ.ค.	65 24	พ.ค.	65	-	30	พ.ค.	65 -

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชากายอุปกรณ์	(หลักสูตรไทย)

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	22	ส.ค.	65

ปี	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชากายอุปกรณ์	(หลักสูตรนานาชาติ)

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

ปี	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2 1	ส.ค.	65	-	4	ธ.ค.	65 11	ก.ค.	65	-	25	ก.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	15	ส.ค.	65

ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์   
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาต้น

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

ปี	3 1	ส.ค.	65	-	4	ธ.ค.	65 11	ก.ค.	65	-	25	ก.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	15	ส.ค.	65

ปี	4 27	มิ.ย.	65	-	4	ธ.ค.	65 6	มิ.ย.	65	-	20	มิ.ย.	65 21	มิ.ย.	65	-	27	มิ.ย.	65 28	มิ.ย.	65	-	11	ก.ค.	65

เทคโนโลยีบัณฑิต	(เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2 1	ส.ค.	65	-	9	ธ.ค.	65 11	ก.ค.	65	-	25	ก.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	15	ส.ค.	65

ปี	3 1	ส.ค.	65	-	9	ธ.ค.	65 11	ก.ค.	65	-	25	ก.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	15	ส.ค.	65

ปี	4 18	ก.ค.	65	-	9	ธ.ค.	65 27	มิ.ย.	65	-	11	ก.ค.	65 12	ก.ค.	65	-	18	ก.ค.	65 19	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ชั้นปี 2 - 6

แพทยศาสตรบัณฑิต	

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2 4	ก.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 13	มิ.ย.	65	-	27	มิ.ย.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	18	ก.ค.	65

ปี	3 13	มิ.ย.	65	-	19	ธ.ค.	65 23	พ.ค.	65	-	6	มิ.ย.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	27	มิ.ย.	65

ปี	4 25	เม.ย.	65	-	31	มี.ค.	66 4	เม.ย.	65	-	18	เม.ย.	65 19	เม.ย.	65	-	25	เม.ย.	65 26	เม.ย.	65	-	9	พ.ค.	65

ปี	5 25	เม.ย.	65	-	12	มี.ค.	66 4	เม.ย.	65	-	18	เม.ย.	65 19	เม.ย.	65	-	25	เม.ย.	65 27	เม.ย.	65	-	9	พ.ค.	65

ปี	6 25	เม.ย.	65	-	24	มี.ค.	66 4	เม.ย.	65	-	18	เม.ย.	65 19	เม.ย.	65	-	25	เม.ย.	65 28	เม.ย.	65	-	9	พ.ค.	65

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	22	ส.ค.	65

ปี	3	 18	ก.ค.	65	-	28	พ.ย.	65 27	มิ.ย.	65	-	11	ก.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	1	ส.ค.	65

ปี	4 6	มิ.ย.	65	-	26	ก.ย.	65 16	พ.ค.	65	-	30	พ.ค.	65 31	พ.ค.	65	-	13	มิ.ย.	65 14	มิ.ย.	65	-	20	มิ.ย.	65

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2-3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาต้น

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2-3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

คณะเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตรบัณฑิต																	

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2-3 8	ส.ค.	65	-	16	ธ.ค.	65 8	ส.ค.	65	-	17	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	16	ธ.ค.	65 8	ส.ค.	65	-	17	ส.ค.	65 18	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65 -

ปี	5 8	ส.ค.	65	-	6	ธ.ค.	65 8	ส.ค.	65	-	17	ส.ค.	65 18	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65 -

ปี	6 2	พ.ค.	65	-	22	ต.ค.	65 2	พ.ค.	65	-	11	พ.ค.	65 12	พ.ค.	65	-	16	พ.ค.	65 -

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต		

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2 8	ส.ค.	65	-	29	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	22	ส.ค.	65

ปี	3 27	มิ.ย.	65	-	18	พ.ย.	65 6	มิ.ย.	65	-	20	มิ.ย.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	11	ก.ค.	65

ปี	4 2	ก.ค.	65	-	14	ต.ค.	65 18	เม.ย.	65	-	25	เม.ย.	65 26	เม.ย.	65	-	2	พ.ค.	65 3	พ.ค.	65	-	16	พ.ค.	65

ปี	5 23	พ.ค.	65	-	18	พ.ย.	65 2	พ.ค.	65	-	16	พ.ค.	65 17	พ.ค.	65	-	23	พ.ค.	65 24	พ.ค.	65	-	6	มิ.ย.	65

ปี	6 23	พ.ค.	65	-	18	พ.ย.	65 2	พ.ค.	65	-	16	พ.ค.	65 17	พ.ค.	65	-	23	พ.ค.	65 24	พ.ค.	65	-	6	มิ.ย.	65

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตรนานาชาติ)					

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	20	ธ.ค.	65

ปี	2 8	ส.ค.	65	-	29	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

ปี	3 27	มิ.ย.	65	-	18	พ.ย.	65 20	มิ.ย.	65	-	4	ก.ค.	65 5	ก.ค.	65	-	11	ก.ค.	65 -

ปี	4 2	พ.ค.	65	-	14	ต.ค.	65 2	พ.ค.	65	-	16	พ.ค.	65 17	พ.ค.	65	-	23	พ.ค.	65 -

ปี	5	-	6 23	พ.ค.	65	-	18	พ.ย.	65 6	มิ.ย.	65	-	20	มิ.ย.	65 21	มิ.ย.	65	-	27	มิ.ย.	65 -
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาต้น

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

โครงการร่วมฯ	ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ปี	2 8	ส.ค.	65	-	29	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

ปี	3 27	มิ.ย.	65	-	18	พ.ย.	65 20	มิ.ย.	65	-	4	ก.ค.	65 5	ก.ค.	65	-	11	ก.ค.	65 -

ปี	4 2	พ.ค.	65	-	14	ต.ค.	65 4	เม.ย.	65	-	25	เม.ย.	65 26	เม.ย.	65	-	2	พ.ค.	65 3	พ.ค.	65	-	15	พ.ค.	65

ปี	5	-	6 23	พ.ค.	65	-	18	พ.ย.	65 2	พ.ค.	65	-	16	พ.ค.	65 17	พ.ค.	65	-	23	พ.ค.	65 24	พ.ค.	65	-	6	มิ.ย.	65

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	เคมี	ชีววิทยา	ฟิสิกส์	เทคโนโลยีชีวภาพ

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพฤษศาสตร์

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2 15	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 25	ก.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	29	ส.ค.	65

ปี	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

หลักสูตรนานาชาติ	ได้แก่	วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์	คณิตศาสตร์ประกันภัย	วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน	

ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม	คณิตศาสตร์อุตสาหการ	และชีวนวัตกรรม

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

คณะเทคนิคการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 1	ส.ค.	65	-	2	ธ.ค.	65 11	ก.ค.	65	-	25	ก.ค.	65 26	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	15	ส.ค.	65
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาต้น

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารังสีเทคนิค

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	3 8	ส.ค.	65	-	16	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 1	ส.ค.	65	-	2	ธ.ค.	65 11	ก.ค.	65	-	25	ก.ค.	65 26	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	15	ส.ค.	65

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาโภชนวิทยาและการก�าหนดอาหาร	วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ	วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม	

อนามัยชุมชน

ปี	3 1	ก.ค.	65	-	1	พ.ย.	65 10	มิ.ย.	65	-	23	มิ.ย.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	14	ก.ค.	65

ปี	4 1	ก.ค.	65	-	1	พ.ย.	65 10	มิ.ย.	65	-	23	มิ.ย.	65 24	มิ.ย.	65	-	30	มิ.ย.	65 1	ก.ค.	65	-	14	ก.ค.	65

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปี	2 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	22	ส.ค.	65

ปี	3 1	ก.ค.	65	-	1	พ.ย.	65 10	มิ.ย.	65	-	23	มิ.ย.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	14	ก.ค.	65

ปี	4 1	ก.ค.	65	-	1	พ.ย.	65 10	มิ.ย.	65	-	23	มิ.ย.	65 24	มิ.ย.	65	-	30	มิ.ย.	65 1	ก.ค.	65	-	14	ก.ค.	65

คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต		

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	2	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	27	ม.ค.	66 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	23	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาต้น

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	ไฟฟ้า	ไฟฟ้าส่ือสาร	อุตสาหการ	เคมี	เครื่องกล	โยธา	และชีวการแพทย์

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

หลักสูตรนานาชาติ	ได้แก่	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเคมี	อุตสาหการ	และชีวการแพทย์

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2-4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(หลักสูตรนานาชาติ)

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

คณะสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	21	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4	-	6 8	ส.ค.	65	-	21	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65
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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 8	ส.ค.	65	-	23	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	23	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี 4 8	ส.ค.	65	-	23	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชากิจกรรมบ�าบัด	

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	23	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	23	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	22	ส.ค.	65

ปี 4 16	ส.ค.	65	-	23	ธ.ค.	65 26	ก.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	15	ส.ค.	65 16	ส.ค.	65	-	29	ส.ค.	65

คณะศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ 

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

หลักสูตรนานาชาติ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาจีน

ปี	1	-	2 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วท.บ.	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	ศศ.บ.	สาขาวิชาการออกก�าลังกายและการกีฬา	และฟุตบอล

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์		วิทยาศาสตร์การเกษตร	ธรณีศาสตร์	และ	เทคโนโลยีการอาหาร

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาต้น

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต	และบัญชีบัณฑิต

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเวชระเบียน

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาศาสนศึกษา

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

วิทยาลัยราชสุดา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก

ปี	2 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	22	ส.ค.	65

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาหูหนวกศึกษา

ปี	2 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาต้น

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

สถาบันพระบรมราชนก (นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นครสวรรค์)

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2 6	ก.ค.	65	-	29	ธ.ค.	65 6	ก.ค.	65	-	19	ก.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	29	ส.ค.	65

ปี	3 18	ก.ค.	65	-	9	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

สถาบันพระบรมราชนก (ราชบุรี)

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2 27	มิ.ย.	65	-	28	ต.ค.	65 27	มิ.ย.	65	-	11	ก.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	18	ก.ค.	65

ปี	3 27	มิ.ย.	65	-	11	พ.ย.	65 27	มิ.ย.	65	-	11	ก.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	18	ก.ค.	65

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ

สบ.	วท.บ.	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	และวิทยาศาสตร์การแพทย์	และ	ศศ.บ.	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ส.บ.	สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	ศศ.บ.	สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศฯ	และวท.บ.	สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

ปี	1 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

ปี	2	-	3 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	22	ส.ค.	65

ปี	4 8	ส.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 18	ก.ค.	65	-	1	ส.ค.	65 2	ส.ค.	65	-	8	ส.ค.	65 9	ส.ค.	65	-	22	ส.ค.	65

หมายเหตุ		ทั้งนี้ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	ควรตรวจสอบก�าหนดการของคณะที่สังกัดด้วย
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทยศาสตรบัณฑิต															

ปี	1 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	23	ม.ค.	66

ปี	2 7	พ.ย.	65	-	24	มี.ค.	66

ปี	2	-	6	ลงทะเบียนเรียนท้ังปีโดยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น
ปี	3 7	พ.ย.	65	-	24	มี.ค.	66

ปี	4 7	พ.ย.	65	-	24	มี.ค.	66

ปี	5	-	6 7	พ.ย.	65	-	24	มี.ค.	66

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชากายอุปกรณ์	(หลักสูตรไทย)

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต		

ปี	1 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	2	-	3 19	ธ.ค.	65	-	30	เม.ย.	66 28	พ.ย.	65	-	12	ธ.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	2	ม.ค.	66

ปี	4 5	ธ.ค.	65	-	7	พ.ค.	66 14	พ.ย.	65	-	28	พ.ย.	65 29	พ.ย.	65	-	5	ธ.ค.	65 6	ธ.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65

เทคโนโลยีบัณฑิต	(เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน ์  
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย
ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ชั้นปี 2 - 6

แพทยศาสตรบัณฑิต													

ปี	1 9	ม.ค.	66	-	12	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	2 3	ม.ค.	66	-	12	พ.ค.	66 13	ธ.ค.	65	-	26	ธ.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	16	ธ.ค.	65

ปี	3 1	ธ.ค.	65	-	24	มี.ค.	66 10	พ.ย.	65	-	23	พ.ย.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	14	ธ.ค.	65

ปี	4 25	เม.ย.	65	-	31	มี.ค.	66

ปี	4	-	6	ลงทะเบียนเรียนท้ังปีโดยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้นปี	5 25	เม.ย.	65	-	12	มี.ค.	66

ปี	6 25	เม.ย.	65	-	24	มี.ค.	66

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	

ปี	1	-	2 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ		1,000	บาท	ภายในวนั		ท่ี	23	ม.ค.	66

ปี	3 6	ธ.ค.	65	-	1	พ.ค.	66 15	พ.ย.	65	-	28	พ.ย.	65 ล่าช้าปรับ		1,000	บาท	ภายในวันท่ี	19	ธ.ค.	65

ปี	4 3	ต.ค.	65	-	6	มี.ค.	66 12	ก.ย.	65	-	26	ก.ย.	65 27	ก.ย.	65	-	3	ต.ค.	65 4	ต.ค.	65	-	17	ต.ค.	65

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมาย

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

คณะเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตรบัณฑิต																	

ปี	1 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ		1,000	บาท	ภายในวันท่ี	23	ม.ค.	66

ปี	2	-	3 3	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	12	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	17	ม.ค.	66

ปี	4 3	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	12	ม.ค.	66 13	ม.ค.	66	-	17	ม.ค.	66 -
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท
ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 

บาท

ปี	5 3	ม.ค.	66	-	28	เม.ย.	66 3	ม.ค.	66	-	12	ม.ค.	66 13	ม.ค.	66	-	17	ม.ค.	66 -

ปี	6 25	ต.ค.	65	-	20	มี.ค.	66 25	ต.ค.	65	-	3	พ.ย.	65 4	พ.ย.	65	-	8	พ.ย.	65 -

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต						

ปี	1 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	23	ม.ค.	66

ปี	2 3	ม.ค.	66	-	2	มิ.ย.	66 13	ธ.ค.	65	-	26	ธ.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	16	ม.ค.	66

ปี	3 21	พ.ย.	65	-	7	เม.ย.	66 31	ต.ค.	65	-	14	พ.ย.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	5	ธ.ค.	65

ปี	4 17	ต.ค.	65	-	28	เม.ย.	66 26	ก.ย.	65	-	10	ต.ค.	65 16	ต.ค.	65	-	22	ต.ค.	65 23	ต.ค.	65	-	31	ต.ค.	65

ปี	5 21	พ.ย.	65	-	19	พ.ค.	66 31	ต.ค.	65	-	14	พ.ย.	65 15	พ.ย.	65	-	21	พ.ย.	65 22	พ.ย.	65	-	5	ธ.ค.	65

ปี	6 21	พ.ย.	65	-	5	พ.ค.	66 31	ต.ค.	65	-	14	พ.ย.	65 15	พ.ย.	65	-	21	พ.ย.	65 22	พ.ย.	65	-	5	ธ.ค.	65

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตรนานาชาติ)					

ปี	2 3	ม.ค.	66	-	2	มิ.ย.	66 13	ธ.ค.	65	-	26	ธ.ค.	65 27	ธ.ค.	66	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	16	ม.ค.	66

ปี	3 21	พ.ย.	65	-	7	เม.ย.	66 31	ต.ค.	65	-	14	พ.ย.	65 15	พ.ย.	65	-	21	พ.ย.	65 22	พ.ย.	65	-	5	ธ.ค.	65

ปี	4 17	ต.ค.	65	-	28	เม.ย.	66 26	ก.ย.	65	-	10	ต.ค.	65 11	ต.ค.	65	-	17	ต.ค.	65 18	ต.ค.	65	-	31	ต.ค.	65

ปี	5 21	พ.ย.	65	-	19	พ.ค.	66 31	ต.ค.	65	-	14	พ.ย.	65 15	พ.ย.	65	-	21	พ.ย.	65 22	พ.ย.	65	-	5	ธ.ค.	65

ปี	6 21	พ.ย.	65	-	5	พ.ค.	66 31	ต.ค.	65	-	14	พ.ย.	65 15	พ.ย.	65	-	21	พ.ย.	65 22	พ.ย.	65	-	5	ธ.ค.	65

โครงการร่วมฯ	ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ปี	2 3	ม.ค.	66	-	2	มิ.ย.	66 13	ธ.ค.	65	-	26	ธ.ค.	65 27	ธ.ค.	66	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	16	ม.ค.	66

ปี	3 21	พ.ย.	65	-	7	เม.ย.	66 31	ต.ค.	65	-	14	พ.ย.	65 15	พ.ย.	65	-	21	พ.ย.	65 22	พ.ย.	65	-	5	ธ.ค.	65

ปี	4 17	ต.ค.	65	-	28	เม.ย.	66 26	ก.ย.	65	-	10	ต.ค.	65 11	ต.ค.	65	-	17	ต.ค.	65 18	ต.ค.	65	-	31	ต.ค.	65

ปี	5 21	พ.ย.	65	-	19	พ.ค.	66 31	ต.ค.	65	-	14	พ.ย.	65 15	พ.ย.	65	-	21	พ.ย.	65 22	พ.ย.	65	-	5	ธ.ค.	65

ปี	6 21	พ.ย.	65	-	5	พ.ค.	66 31	ต.ค.	65	-	14	พ.ย.	65 15	พ.ย.	65	-	21	พ.ย.	65 22	พ.ย.	65	-	5	ธ.ค.	65

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	เคมี	ชีววิทยา	ฟิสิกส์	เทคโนโลยีชีวภาพ	พฤษศาสตร์

ปี	1	-	2 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

หลักสูตรนานาชาติ	ได้แก่	วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์	คณิตศาสตร์ประกันภยั	วัสดุศาสตร์และ	วิศวกรรมนาโน	

ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม	คณิตศาสตร์อุตสาหการ	และชีวนวัตกรรม

ปี 1 - 4 9 ม.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 19 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 3 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66 10 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66

คณะเทคนิคการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	

ปี	1	-	2 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	3 9	ม.ค.	66	-	12	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	23	ม.ค.	66

ปี	4 13	ธ.ค.	65	-	26	พ.ค.	66 22	พ.ย.	65	-	5	ธ.ค.	66 6	ธ.ค.	65	-	12	ธ.ค.	66 13	ธ.ค.	66	-	26	ธ.ค.	66

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชารังสีเทคนิค

ปี	1	-	2 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	3 9	ม.ค.	66	-	12	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	23	ม.ค.	66

ปี	4 13	ธ.ค.	65	-	26	พ.ค.	66 22	พ.ย.	65	-	5	ธ.ค.	66 6	ธ.ค.	65	-	12	ธ.ค.	66 13	ธ.ค.	66	-	26	ธ.ค.	66

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ปี	1	-	2 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวนั		ที่	23	ม.ค.	66

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาโภชนวิทยาและการก�าหนดอาหาร	วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ	วิทยาศาสตร์อนามัย	สิ่งแวดล้อม	

อนามัยชุมชน

ปี	3 7	พ.ย.	65	-	6	มี.ค.	66 17	ต.ค.	65	-	31	ต.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวนั		ท่ี	21	พ.ย.	65

ปี	4 7	พ.ย.	65	-	6	มี.ค.	66 17	ต.ค.	65	-	31	ต.ค.	65 1	พ.ย.	65	-	7	มิ.ย.	65 8	พ.ย.	65	-	21	มิ.ย.	65

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปี	1	-	2 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	3	-	4 7	พ.ย.	65	-	6	มี.ค.	66 17	ต.ค.	65	-	31	ต.ค.	65 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวนั		ที่	21	พ.ย.	65
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต						

ปี	1	-	2 9	ม.ค.	66	-	28	เม.ย.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	3 6	ก.พ.	66	-	26	พ.ค.	66 16	ม.ค.	66	-	30	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	20	ก.พ.	66

ปี	4 26	ธ.ค.	65	-	21	เม.ย.	66 5	ธ.ค.	65	-	19	ธ.ค.	65 20	ธ.ค.	65	-	26	ธ.ค.	65 27	ธ.ค.	65	-	9	ม.ค.	66

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	ไฟฟ้า	ไฟฟ้าสื่อสาร	อุตสาหการ	เคมี	เคร่ืองกล	โยธา	และชีวการแพทย์

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

หลักสูตรนานาชาติ	ได้แก่	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเคมี	อุตสาหการ	และชีวการแพทย์

ปี	1	-	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(หลักสูตรนานาชาต)ิ

ปี	1	-	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

คณะสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปี	1 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	2	-	3 9	ม.ค.	66	-	22	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4	-	6 9	ม.ค.	66	-	22	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

คณะกายภาพบ�าบัด

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชากายภาพบ�าบัด	

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	19	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	19	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชากิจกรรมบ�าบัด	

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	19	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	19	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

คณะศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ 

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

หลักสูตรนานาชาติ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาจีน

ปี	1	-	2 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วท.บ.	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	ศศ.บ.	สาขาวิชาการออกก�าลังกายและการกีฬา	และฟุตบอล

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์		วิทยาศาสตร์การเกษตร	ธรณีศาสตร์	และเทคโนโลยีการอาหาร

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวนั		ที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

บริหารธุรกิจบัณฑิต	และบัญชีบัณฑิต

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66
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การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเวชระเบียน

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาศาสนศึกษา

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

วิทยาลัยราชสุดา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก

ปี	2 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาหูหนวกศึกษา

ปี	2 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 16	ธ.ค.	65	-	29	ธ.ค.	65 30	ธ.ค.	65	-	5	ม.ค.	66 6	ม.ค.	66	-	19	ม.ค.	66

สถาบันพระบรมราชชนก (นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นครสวรรค์)

ปี	1 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	2 3	ม.ค.	66	-	28	เม.ย.	66 3	ธ.ค.	65	-	16	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	6	ก.พ.	66

ปี	3	-	6 เรียนท่ีต้นสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนก (ราชบุรี)

ปี	1 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	2 7	พ.ย.	65	-	24	มี.ค.	66
ปี	2	-	3	ลงทะเบียนเรียนทั้งปีโดยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น

ปี	3 7	พ.ย.	65	-	24	มี.ค.	66

ปี	4	-	6 เรียนท่ีต้นสังกัด
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การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษาปลาย

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 บาท

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ

สบ.	วท.บ.	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	และวิทยาศาสตร์การแพทย์	และ	ศศ.บ.	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวนั		ที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์

ส.บ.	สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	ศศ.บ.	สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศฯ	และวท.บ.	สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปร่ือง

ปี	1	-	3 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	23	ม.ค.	66

ปี	4 9	ม.ค.	66	-	15	พ.ค.	66 19	ธ.ค.	65	-	2	ม.ค.	66 3	ม.ค.	66	-	9	ม.ค.	66 10	ม.ค.	66	-	23	ม.ค.	66

หมายเหตุ ทั้งนี้ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบก�าหนดการของคณะที่สังกัดด้วย
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ก�าหนดการลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์   
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษา

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท
ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 

บาท

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	เคมี	ชีววิทยา	ฟิสิกส์	เทคโนโลยีชีวภาพ	พฤษศาสตร์	คณิตศาสตร์ประกันภัย	และ	

หลักสูตรนานาชาติ	ได้แก่	วิทยาศาสตบัณฑิต	สาขาชีวการแพทย์	วัสดศุ	าสตร์และวิศวกรรมนาโน	ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยา	

สภาวะแวดล้อม	คณิตศาสตร์อุตสาหการ	และชีวนวัตกรรม

ปี	1	-	3 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	มิ.ย.	66	-	5	มิ.ย.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	19	มิ.ย.	66

ปี	4 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 6	มิ.ย.	65	-	12	มิ.ย.	66 13	มิ.ย.	66	-	19	มิ.ย.	66

คณะเทคนิคการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค

ปี	3 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	19	มิ.ย.	66

คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปี	2 6	มิ.ย.	66	-	21	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	19	มิ.ย.	66

ปี	3 29	พ.ค.	66	-	21	ก.ค.	66 15	พ.ค.	66	-	29	พ.ค.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	12	มิ.ย.	66

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	ไฟฟ้า	ไฟฟ้าสื่อสาร	อุตสาหการ	เคมี	เคร่ืองกล	และโยธา

ปี	1	-	3 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	19	มิ.ย.	66

ปี	4 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 6	มิ.ย.	65	-	12	มิ.ย.	66 13	มิ.ย.	66	-	19	มิ.ย.	66

หลักสูตรนานาชาติ	ได้แก่	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเคมี	อุตสาหการ	และชีวการแพทย์

ปี	1	-	4 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 6	มิ.ย.	65	-	12	มิ.ย.	66 13	มิ.ย.	66	-	19	มิ.ย.	66
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คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษา

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท
ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 

บาท

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ปี	1	-	3 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	19	มิ.ย.	66

ปี	4 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 6	มิ.ย.	65	-	12	มิ.ย.	66 13	มิ.ย.	66	-	19	มิ.ย.	66

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี	1	-	4 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 6	มิ.ย.	65	-	12	มิ.ย.	66 13	มิ.ย.	66	-	19	มิ.ย.	66

หลักสูตรนานาชาติ	ได้แก่	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเคมี	อุตสาหการ	และชีวการแพทย์

ปี	1	-	4 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 6	มิ.ย.	65	-	12	มิ.ย.	66 13	มิ.ย.	66	-	19	มิ.ย.	66

คณะกายภาพบ�าบัด

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชากายภาพบ�าบัด	และกิจกรรมบ�าบัด

ปี	3 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	19	มิ.ย.	66

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วท.บ.	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	ศศ.บ.	สาขาวิชาการออกก	าลังกายและการกีฬา	และฟุตบอล

ปี	1	-	3 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	19	มิ.ย.	66

ปี	4 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 6	มิ.ย.	66	-	12	มิ.ย.	66 13	มิ.ย.	66	-	19	มิ.ย.	66

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์	และธรณีศาสตร์

ปี	1	-	3 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	19	มิ.ย.	66

ปี	4 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 6	มิ.ย.	66	-	12	มิ.ย.	66 13	มิ.ย.	66	-	19	มิ.ย.	66

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเวชระเบียน

ปี	3 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	19	มิ.ย.	66
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คณะ/

วิทยาลัย/ 

หลักสูตร 

เปิดภาคการศึกษา

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินออนไลน์

ลงทะเบียนปกติ ล่าช้าปรับ 500 บาท
ล่าช้าปรับเพิ่มวันละ 100 

บาท

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาศาสนศึกษา

ปี	1	-	3 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	19	มิ.ย.	66

ปี	4 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 6	มิ.ย.	66	-	12	มิ.ย.	66 13	มิ.ย.	66	-	19	มิ.ย.	66

วิทยาลัยราชสุดา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา

ปี	2 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	19	มิ.ย.	66

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ

ส.บ.	วท.บ.	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	และ	ศศ.บ.	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี	1	-	3 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันที่	19	มิ.ย.	66

ปี	4 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 6	มิ.ย.	66	-	12	มิ.ย.	66 13	มิ.ย.	66	-	19	มิ.ย.	66

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ส.บ.	สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	ศศ.บ.	สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศฯ	และวท.บ.	สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

ปี	1	-	3 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 ล่าช้าปรับ	1,000	บาท	ภายในวันท่ี	19	มิ.ย.	66

ปี	4 6	มิ.ย.	66	-	31	ก.ค.	66 23	พ.ค.	66	-	5	มิ.ย.	66 6	มิ.ย.	66	-	12	มิ.ย.	66 13	มิ.ย.	66	-	19	มิ.ย.	66

หมายเหตุ ทั้งนี้ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบก�าหนดการของคณะท่ีสังกัดด้วย
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1.	 ก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งให้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

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

การเตรียมตัวก่อนการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาระบบออนไลน์

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา

Log in เข้าระบบ https://smartedu.

mahidol.ac.th/Authen/login.aspx

เตรียมเงินในบัญชี

สเเกน QR Code

ตรวจความถูกต้อง

ไม่สามารถช�าระเงินได้ตามก�าหนด เขียน

ค�าร้องขอผ่อนผัน



		คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	I	53

การบริการด้านการศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

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
และยังสอบไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน	

รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนซ�้าได้ตามที่
ส่วนงานก�าหนด	แต่ซ�้าได้ไม่เกิน	2	ครั้ง

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	u65XXXXX

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	
u65XXXXX

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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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. 3	วัน 50

ใบรับรองการเป็น

นักศึกษา

รหัสประจ�าตัวนักศึกษา
3	วัน 3	วัน 50

ใบรับรองคาดว่าจะ

ส�าเร็จการศึกษา

รหัสประจ�าตัวนักศึกษา
3	วัน 3	วัน 50

ใบรับรองการส�าเร็จ

การศึกษา	(หนังสือ

รับรองคุณวุฒิ)

*	หลังสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ

ปริญญา	1	สัปดาห์

รหัสประจ�าตัวนักศึกษา

3	วัน 3	วัน 50

ใบแปลปริญญาบัตร ส�าเนาปริญญาบัตร 3	วัน 3	วัน 100

ส�าหรับนักศึกษาปัจจุบัน 
ติดต่อด้วยตนเอง	
ณ	งานการศึกษาคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด	โดยเปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการFaculty

Facebook

Facebook	กองบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	

03 ประเภทหนังสือส�าคัญทางการศึกษา
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หมายเหตุ 	 •	การขอเอกสารเสร็จสิ้นต่อเมื่อช�าระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

	 	 •	กรณีขอรับเอกสารทางไปรษณีย์	ระยะเวลาบริการจะสิ้นสุดเมื่อเจ้าหน้าที่จัดส่งไปรษณีย์แล้ว																					

																							โดยถือไปรษณีย์ต้นทางเป็นส�าคัญ

		 	 •	มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	ครั้งละ	20	บาท	และด่วนพิเศษในประเทศ	 

	 	 		(EMS)	ครั้งละ	50	บาท

	 	 •	การขอเอกสารแทนจะต้องมีหนังสือมอบอ�านาจ	พร้อมส�าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ		

	 	 •	ระยะเวลาด�าเนินการไม่ร่าวมระยเวลาจัดส่งไปรษณีย์

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 4	สัปดาห์ 100

รับรองตัวสะกด	

ชื่อ-สกุล*กรณีตัว

สะกดผิดเท่านั้น

ส�าเนาหนังสือเดินทาง	 

(Passport) 3	วัน 3	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	4562	ถึง	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/หรือ
งานวิชาการคณะ/วิทยาลัย

mailto:mukaeducation@gmail.com


138		I	คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565

การบริการด้านการศึกษาMAHIDOL UNIVERSITY

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 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	และก�าหนดให้เรียนในรายวิชาบังคับในชั้นปีที่ 1 จ�านวน 

16 หน่วยกิต	ซึ่งได้แก่

รายวิชา หน่วยกิต

มมศท	100	การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์
(MUGE	100)

3	(3-0-6)

ศศภอ	103-109	ภาษาอังกฤษ	ระดับ	1	–	4	 
(จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ)
(LEAN	103-109)

3	(2-1-0)

ศศภท	100	ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
(LATH	100)

3	(2-2-5)

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดให้เลือกเรียนตามความประสงค์ 2	-	3	

การจัดการเรียนการสอน
	 ในปีการศึกษา	2565	ได้จัดให้เรียนในรายวิชาข้างต้นรวมทั้งรายวิชาเลือกเสรีบางรายวิชา	ทั้งภาคต้นและภาคปลาย	

โดยมีตารางเรียน	ดังนี้

วันอังคาร เวลา	13.30-17.30	น.

วันพฤหัสบดี เวลา	13.30-17.30	น.

วันศุกร์ เวลา	08.30-12.30	น.

ขอ้ควรรู ้ในการเรียนรายวชิาหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 
และวชิาเลือกเสรี
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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 

		 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	12	กลุ่มย่อย	คือ	A1,	A2,	A3,	A4,	A5,	A6,...และ	A12 

	 กลุ่ม	B	แบ่งเป็น	12	กลุ่มย่อย	คือ	B1,	B2,	B3,	B4,	B5,	B6,...และ	B12 

		 กลุ่ม	C	แบ่งเป็น	12	กลุ่มย่อย	คือ	C1,	C2,	C3,	C4,	C5,	C6,...และ	C12

  รายวิชา ศศภอ	(ภาษาอังกฤษระดับต้น)	(LAEN	XXX)	จะแบ่งนักศึกษาแต่ละกลุ่มรหัส	A	B	C	ของรายวิชามมศท	

100	เป็นกลุ่มย่อยจ�านวน	31	กลุ่ม	คือ	SEC1,	SEC2,	SEC3……SEC	31

ส�าคัญ

การตรวจสอบ
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเรียนรายวิชา มมศท 100 ศศภท 100 และ
ศศภอ (ภาษาอังกฤษระดับต้น) ได้ที่
1. เว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/gened  
 ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
2. ดาวน์โหลด We mahidol Application จากนั้นเลือกเมนู Academic 
ตามด้วย General Education/Free Electives

ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาท่ัวไป	สามารถเข้าชมได้ในเว็บไซต์	 
https://op.mahidol.ac.th/ea/gened-timetable/
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		 มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายให้ทุกส่วนงานมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา	 เพื่อน�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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โครงการเรียนรู้และทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยใน
การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (MU LabPass)

นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา 

และกายวิภาคศาสตร์) ที่ต้องเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ ทุกคน

จะต้องเข้าเรียนรู้และทดสอบความรู้ท่ีเว็บไซต์ https://mux.mahidol.ac.th

ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2565
	 MU	LabPass	เป็นหลกัสตูรเรยีนรูแ้ละทดสอบความรู้	“ด้านความปลอดภยัในการใช้ห้องปฏบิติัการวทิยาศาสตร์”	ผ่านระบบ

ออนไลน์	 ซึ่งนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี	 1	 ท่ีเรียนวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	 (ฟิสิกส์	 เคมี	 ชีววิทยา	 จุลชีววิทยา	 และ

กายวิภาคศาสตร)์	ทกุคนจะต้องผา่นหลกัสตูรเรยีนรูแ้ละทดสอบภายในระยะเวลาที่กาหนดและกายวิภาคศาสตร์)	ทกุคนจะต้องผา่น

หลักสูตรเรียนรู้และทดสอบภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	

ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ
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
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�าหรับ																																																																																											

								นักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล

> การบริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาพิการ

> วินัยนักศึกษา	และเครื่องแบบนักศึกษา
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> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยวินัยนักศึกษา	พ.ศ.	2561

> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของ

								นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	2561

> การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

> ศิษย์เก่าสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยมหิดล

> ที่พักอาศัยส�าหรับนักศึกษา	(ศาลายา)

> หอสมุดและคลังความรู้ในมหาวิทยาลัยมหิดล

> การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

> บริการต่าง	ๆ	เช่น	ไปรษณีย์	ธนาคาร	ร้านอาหาร

> ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

> องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

> ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร	(Activity	Transcript)

> กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

> การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

> สนามกีฬาที่เปิดให้บริการ

> มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล	ในพระราชูปถัมภ์

							สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
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ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย
(ติดตามรายละเอียดได้	ณ	ฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะ/วิทยาลัย	ที่นักศึกษาสังกัด	หรือเวบไซต์

กองกิจการนักศึกษา	www.op.mahidol.ac.th/sa)	

 - ทนุภมูพิล		ส�าหรบันกัศึกษาทีเ่รยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์	และมีผลงานด้านกจิกรรม

ต่าง	 ๆ	ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น	 และท�าคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม	ทุนละ	 50,000	บาท	จ�านวน										

1	 ทุนต่อปีการศึกษาเป็นทุนพระราชทานที่ได้รับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล

 - ทนุการศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล	ส�าหรบันกัศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรพัย์อย่างแท้จรงิ		

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา	 และนักศึกษาที่

ขาดแคลนทนุทรพัย์อย่างแท้จรงิให้มโีอกาสเรยีนจนส�าเรจ็ปรญิญาตร	ีโดยการจดัสรรงบประมาณ

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับ

ปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดี	 และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	

โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 (1)	 ทุนการศึกษาต่อเนื่อง	 ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	 2	 ขึ้นไป	ทุกสาขาวิชาตามแผนการ

ศึกษาที่หลักสูตรก�าหนดจนส�าเร็จการศึกษา		อัตราทุนละ	50,000	บาทต่อปีการศึกษา

		 (2)	 ทุนการศึกษารายปี	 ส�าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี	 อัตราทุนละ	 50,000	 บาทต่อปีการ

ศึกษาสังกัด

	 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี	

ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา	โดยมีแหล่งทุนการศึกษา	ดังนี้

การบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
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ทุนของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
	 คณะ/วิทยาลยั/วทิยาเขตได้ด�าเนนิการจดัสรรเงนิรายได้และเงนิบรจิาคบางส่วนเพ่ือเป็น
ทุนการศึกษาให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์	 มีความประพฤติดีและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน														
เพื่อให้นักศึกษาในคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเต็มที่	 โดยราย
ละเอียดทุนการศึกษา	 ขึ้นอยู ่กับแต่ละคณะ	 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียด																			
ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต	ต้นสังกัด	

ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย
 นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง	 ซึ่งอาจมีผลกระทบและผลเสียต่อการศึกษา	 เช่น	
บิดา	หรือมารดาเสียชีวิต	บ้านไฟไหม้	หรือประสบภัยธรรมชาติร้ายแรง	ทุนละ	5,000	–	25,000	
บาท	(เฉพาะกรณฉีกุเฉนิเท่านัน้)	นกัศกึษาสามารถตดิต่อ	ณ	ฝ่ายกจิการนกัศกึษา	คณะ/วทิยาลยั	
ต้นสังกัด

ทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
	 เป็นเงนิทุนจากแหล่งทุนภายนอก	ได้แก่	หน่วยงานของภาครฐั	ภาคเอกชน	มูลนธิ	ิองค์กร

สาธารณะกุศลที่ให้การสนับสนุนการศึกษา	และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค	ทั้งนี้	มหาวิทยาลัยด�าเนิน

การตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของทุนก�าหนด	 คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน	 ซึ่งนักศึกษา

สามารถติดตามได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

(กองกิจการนักศึกษา	www.op.mahidol.ac.th/sa)		หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะ/วิทยาลัย	

ต้นสังกัด
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	 มหาวิทยาลัยมหิดลได้น�าสวัสดิการของภาครัฐร่วมกับบริการของมหาวิทยาลัยมหิดล	โดยทุก

ครั้งที่รับบริการให้นักศึกษาแสดงบัตรประจ�าตัวนักศึกษาและบัตรประจ�าตัวประชาชน	 (ส�าหรับ

นักศึกษาไทย)	หรือ	หนังสือเดินทาง	(ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ)	เพื่อให้สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิ

ก่อนให้บริการทุกครั้ง	โดยการบริการด้านสุขภาพนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น	ประกอบด้วย

การบริการด้านสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

1
สทิธใินการรับบรกิารตรวจ

รกัษาอาการเจบ็ปว่ย ใหก้าร
ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ การ
ตรวจรกัษาอาการเจ็บปว่ย
ตา่งๆ ทัง้ทางกายและจติใจ

2
สิทธิในการรักษา

ทางทันตกรรมของนักศึกษา

3
สิทธิในการรับเงินสงเคราะห์

นักศึกษา กรณีทุพลภาพ 
หรือเสียชีวิต

เกณฑ์การรับบริการด้านสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

การรับบริการด้านสุขภาพ	ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น	ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1.	เป็นนักศึกษาสงักดัมหาวทิยาลยัมหดิล	โดยช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษาตามประกาศของมหาวทิยาลยัมหดิล

2.	มีบัตรแสดงตนเป็นนักศึกษา		(บัตรประจ�าตัวนักศึกษามหิดล)	ที่ยังไม่หมดอายุ
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สิทธิในการรับบริการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วย

	 นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหิดลจะได้รับการดแูลในกรณเีจบ็ป่วย	สามารถเข้ารบัการตรวจรกัษาได้ทีห่น่วย
บริการสขุภาพนกัศกึษาหรอืสถานพยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัมหดิลหรือสถานพยาบาลเครอืข่าย	ซึง่ครอบคลมุ
ทุกพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล	โดยมหาวิทยาลัยมหิดลบูรณาการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
(สปสช.)	ร่วมกบับรกิารของมหาวทิยาลยัมหดิล	ซึง่ส่งผลให้นกัศกึษาได้รบัสทิธปิระโยชน์ทีค่รอบคลมุมากยิง่ขึน้
	 ส�าหรบันกัศกึษาต่างชาติจะไม่มสีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิหมือนเช่นนกัศกึษาไทย	มหาวทิยาลยั
จึงได้จัดท�าประกันสุขภาพให้เพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและยังได้รับบริการของ
มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน

สถานที่ให้บริการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
(หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา)
 1.		หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา	ศาลายา	(MU	Health)
	 2.		คลินิกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
	 3.		คลินิกวัยทีน	(Adolescent		Clinic)	สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
	 4.		หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
	 5.		หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
	 6.		หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์
	 7.		หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา	คณะทันตแพทยศาสตร์
	 8.		หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
	 9.		หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา	วิทยาเขตกาญจนบุรี

สถานที่รับยาในการรักษาพยาบาลกับมหาวิทยาลัย 
นอกเหนือจากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
	 1.		สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	คณะเภสัชศาสตร์
	 2.		ห้องพยาบาล	ประจ�าวิทยาเขตนครสวรรค์
	 3.		ห้องพยาบาล	ประจ�าวิทยาเขตอ�านาจเจริญ
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สถานพยาบาลสังกดัมหาวทิยาลยัมหดิล (ทีใ่ชบ้ริการดา้นสุขภาพนกัศกึษาได ้)
	 1.		โรงพยาบาลศิริราช	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
	 2.		โรงพยาบาลรามาธิบดี	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
	 3.		โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
	 4.		ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก		คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
	 5.		โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	
														คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
	 6.		ศูนย์การแพทย์มหิดลบ�ารุงรักษ์	จังหวัดนครสวรรค์

สถานพยาบาลเครือขา่ยมหาวทิยาลยัมหดิล
	 1.		โรงพยาบาลพุทมณฑล	จังหวัดนครปฐม
	 2.		โรงพยาบาลไทรโยค	จังหวัดกาญจนบุรี
	 3.		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเขาทอง	จังหวัดนครสวรรค์
	 4.		โรงพยาบาลพยุหะคีรี	จังหวัดนครสวรรค์
	 5.		โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	จังหวัดนครสวรรค์
	 6.		โรงพยาบาลอ�านาจเจริญ	จังหวัดอ�านาจเจริญ

โดยสามารถศึกษารายละเอียดวันเวลาที่ให้บริการของสถานพยาบาลแต่ละแห่งได้จากตารางต่อไปนี้

พื้นที่การเรียนการสอน สถานที่ตั้ง ช่องทางติดต่อ เวลาท�าการ พบแพทย์

พื้นที่ศาลายา

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา	
ศาลายา

ชั้น	1	ศูนย์การเรียนรู้มหิดล	
ศาลายา

0	2849	4529	ถึง	30 (วันจันทร์	-	วันศุกร์)
08.30	-	17.00	น.

คลินิกการกีฬา ชั้น	1	วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา

0	2441	4295	ถึง	8	
ต่อ	105

(วันจันทร์	-	วันศุกร์)
08.30	-	16.30	น.

ตามนัดหมาย

คลินิกวัยทีน	(Adolescent	
Clinic)

ชั้น	4	อาคารปัญญาวัฒนา		
สถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว

0	2441	0602	ถึง	8	
ต่อ	1202

(วันจันทร์	-	วันศุกร์)	
09.00	-	16.00	น.

ตามนัดหมาย
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พื้นที่การเรียนการสอน สถานที่ตั้ง ช่องทางติดต่อ เวลาท�าการ พบแพทย์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก		
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่	999	หมู่	5	ถนนพุทธ
มณฑลสาย	4	ต�าบลศาลา
ยา		อ�าเภอพุทธมณฑล		
จังหวัดนครปฐม

0	2849	6600 ทุกวัน
07.00	-	20.00	น.	
(ฉุกเฉิน	24	ชม.)

	โรงพยาบาลพุทธมณฑล เลขที่	140	หมู่	1	ต�าบล
ศาลายา	อ�าเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม

0	2444	6032	-	33 บริการทุกวัน	24	ชม.

พื้นที่บางกอกน้อย

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา	
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล

ห้อง	499	ชั้น	4	อาคารผู้
ป่วยนอก	โรงพยาบาล
ศิริราช

0	2419	7389 (วันจันทร์	-	วันศุกร์)
08.00-16.00	น.

(วันจันทร์	-	วันศุกร์)	
12.00	-	13.00	น.

โรงพยาบาลศิริราช เลขที่	2	ถนนพรานนก	
แขวงศิริราช	เขต
บางกอกน้อย	กรุงเทพฯ

0	2419	7000 บริการทุกวัน	24	ชม.  

พื้นที่พญาไท

หน่วยบริการสุขภาพบุคลากร	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี

ชั้น	2	อาคาร	1	โรงพยาบาล
รามาธิบดี

0	2201	0443	-	4 (วันจันทร์	-	วันศุกร์)
08.00	-	16.00	น.

(วันจันทร์	-	วันศุกร์)
08.00	-	16.00	น.

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา	
คณะวิทยาศาสตร์

ชั้น	1	อาคารชีววิทยาใหม่	
คณะวิทยาศาสตร์	(พญาไท)

0	2201	5000	ต่อ	
5203

(วันจันทร์ - วันศุกร์)
09.00 - 16.00 น.

(วันจันทร์ - วันศุกร์)
12.00 - 13.00 น.

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา	
คณะทันตแพทยศาสตร์

ชั้น	11	อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ	คณะทันต
แพทยศาสตร์

0	2246	1225	ถึง	
31	ต่อ	5210

(วันจันทร์	-	วันศุกร์)
12.30	-	13.00	น.

(วันจันทร์	-	วันศุกร์)
12.30	-	13.00	น.

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน	คณะเภสัชศาสตร์

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน	คณะเภสัชศาสตร์

0	2644	4609 (วันจันทร์	-	วันศุกร์)
08.30	-	16.30	น.
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พื้นที่การเรียนการสอน สถานที่ตั้ง ช่องทางติดต่อ เวลาท�าการ พบแพทย์

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขที่	420/6	ถนนราชวิถี	
เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ

0 2306 9199 (วันจันทร์	-	วันศุกร์)
08.00	-	16.00	น.

(วันจันทร์	-	วันศุกร์)
12.00	-	13.00	น.

โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่	270	ถนนพระรามหก	
แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	
กรุงเทพฯ

0 2201 1000 บริการทุกวัน	24	ชม.

พื้นที่สมุทรปราการ

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤ
บดินทร์	สถาบันการแพทย์จักรี
นฤบดินทร์	คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขที่	111	หมู่	14	ถนน
เลียบคลองส่งน�้าสุวรรณภูมิ	
ต�าบลบางปลา	อ�าเภอ
บางพลี	จงัหวดัสมทุรปราการ

0 2839 6000 บริการทุกวัน	24	ชม.

พื้นที่กาญจนบุรี

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา	
วิทยาเขตกาญจนบุรี

ชั้น	1	อาคาร	one	stop	
service	หอพักนักศึกษา
วิทยาเขตกาญจนบุรี

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

ศูนย์การแพทย์มหิดลบ�ารุง
รักษ์

เลขที่	402/1	หมู่	5	ต�าบล
เขาทอง	อ�าเภอพยุหะคีรี	
จังหวัดนครสวรรค์

08	8274	6611,	
06	3819	0566

(วันจันทร์	-	วันศุกร์)
08.30-16.30	น.

(วันจันทร์	-	วันศุกร์)
08.30-16.30	น.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลเขาทอง

เลขที่	90	หมู่	5	บ้านเขา
ทอง	ต�าบลเขาทอง	อ�าเภอ
พยุหะคีรี	จังหวัดนครสวรรค์

0	5638	2092 (วันจันทร์	-	วันศุกร์)
08.30-16.30	น.

(วันจันทร์	-	วันศุกร์)
08.30-16.30	น.

โรงพยาบาลพยุหะคีรี ต�าบลย่านมัทรี		อ�าเภอ
พยุหะคีรี	จังหวัดนครสวรรค์

0	5634	2001 (วันจันทร์	-	วันศุกร์)
08.30-16.30	น.

(วันจันทร์	-	วันศุกร์)
08.30-16.30	น.
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พื้นที่การเรียนการสอน สถานที่ตั้ง ช่องทางติดต่อ เวลาท�าการ พบแพทย์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เลขที่	111	หมู่	2	ต�าบล
ปากน�้าโพ	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดนครสวรรค์

0	5621	9888 บริการทุกวัน	24	ชม.

พื้นที่อ�านาจเจริญ

โรงพยาบาลอ�านาจเจริญ เลขที่	291	หมู่	6	ถนนอรุณ
ประเสริฐ		ต�าบลบุ่ง		อ�าเภอ
เมือง	จังหวัดอ�านาจเจริญ

0	4551	1940 บริการทุกวัน	24	ชม.

หมายเหตุ  การเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาล	อาจมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง												
														ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลก�าหนดกรอบของสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ให้ส�าหรับนักศึกษาภายใต้รายการที่กรมบัญชี	
														กลางก�าหนดไว้เท่านั้น

สิทธิในการรักษาทางทันตกรรมนักศึกษา

 นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิลจะได้รบัการดแูลทางทนัตกรรมตามสิทธพิืน้ฐานของแต่ละบุคคล	ประกอบ
ด้วย	การอุดฟัน	การถอนฟัน	การขูดหินปูน	และการผ่าฟันคุด		โดยนักศึกษาสามารถรับบริการทางทันตกรรม
ได้ตามสถานที่ดังนี้

สถานที่ให้บริการด้านทันตกรรมนักศึกษา

	 1.		งานทันตกรรมโรงพยาบาลศิริราช	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
	 2.		งานทันตกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
	 3.		โรงพยาบาลทันตกรรม	คณะทันตแพทยศาสตร์	(ถนนโยธี)
	 4.		โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิริธร	คณะทันตแพทยศาสตร์
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หน่วยทันตกรรม ช่องทางติดต่อหน่วย เวลาท�าการ

งานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
งานทันตกรรม	ชั้น	6	อาคารผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาล
ศิริราช

0	2419	7415	ถึง	17 (วันจันทร์	-	วันพฤหัสบดี)
12.30	-	15.00	น.

งานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
งานทันตกรรม	ชั้น	3	อาคาร	4	โรงพยาบาลรามาธิบดี

0 2201 1210
0	2201	1164

(วันอังคาร	-	วันพฤหัสบดี)
12.30	-	13.30	น.

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง	ชั้น	5	อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ	คณะทันตแพทยศาสตร์

0	2200	7557 (วันอังคาร	และวันศุกร์)
13.00	-	15.00	น.

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร	คณะทันต
แพทยศาสตร์
ชั้น	2	แผนกทันตกรรม	ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	
มหาวิทยาลัยมหิดล
(และหน่วยทันตกรรมตามตารางข้างต้น)

0 2849 6600 ต่อ 2004
0 2849 6600 ต่อ 2031
0 2849 6600 ต่อ 3053

(วันจันทร์ - วันศุกร์)
08.00 - 16.00 น.

(เฉพาะวันพุธ ให้บริการ 08.00 
- 12.00 น.)

สถานที่ให้บริการด้านทันตกรรมนักศึกษา

สิทธิในการรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา

 ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีสูญเสียสมรรถภาพในการท�างานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้	 หรือเสียชีวิต	 นักศึกษาหรือทายาทตามกฎหมายจะได้รับเงินสงเคราะห์
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลจ�านวน	 100,000	 บาท	 โดยนักศึกษาหรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของ
นักศึกษา	ติดต่อยื่นเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาได้ที่งานกิจการนักศึกษาส่วนงาน	หรือ	งานการศึกษา
ส่วนงาน	(ซึ่งแต่ละส่วนงานเป็นผู้ก�าหนด)	หรืองานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	กองกิจการนักศึกษา	ชั้น	3	
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	ภายในระยะเวลาไม่เกิน	1	ปี	(นับจากวันที่นักศึกษาสูญเสีย
สมรรถภาพในการท�างานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้หรือเสียชีวิต)															
โดยเอกสารที่ต้องเตรียม	ประกอบด้วย
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สัญลักษณ์ของเอกสาร	:		 	 	=	เอกสารที่ใช้	 	 		 	=	เอกสารที่ไม่ใช้

เอกสารประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีสูญเสีย
สมรรถภาพฯ

กรณีเสียชีวิต

1 แบบฟอร์มส�าหรับยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา
(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์	กองกิจการนักศึกษา	
มหาวิทยาลัยมหิดล)

แบบฟอร์ม	1	ก. แบบฟอร์ม	2	ก.

2 ส�าเนาหลักฐานแสดงการตาย	(ใบมรณะบัตร)	ของนักศึกษาที่เสียชีวิต

3 หลักฐานใบรับรองแพทย์ที่เชื่อถือได้	ซึ่งแสดงว่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ในการท�างานนั้นมีผลท�าให้นักศึกษาผู้นั้นไม่สามารถที่จะศึกษาต่อไปได้

4 ส�าเนาหลักฐานการช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	ประจ�าปีการ
ศึกษานั้นๆ	(ติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษา)

5 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวของนักศึกษา	พร้อมรับรองส�าเนา

6 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของนักศึกษา	(ส�าหรับนักศึกษาไทย)	
หรือส�าเนาหนังสือเดินทางของนักศึกษา	(ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ)	พร้
อรับรองส�าเนา

7 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฎชื่อ	-	นามสกุล	ของนักศึกษา

8 ส�าเนาหลักฐานการทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถึงแก่กรรม	
(เช่น	ใบส�าคัญการสมรสระหว่างบิดา	-	มารดาของผู้ถึงแก่กรรม	หรือ
หลักฐานการจดทะเบียนว่าผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร	หรือค�าพิพากษาที่
แสดงว่าผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร)

9 ส�าเนาหลักฐานการเป็นสามี	หรือ	ภริยา	โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ถึงแก่กรรม	(ใบส�าคัญการสมรส)

10 ส�าเนาหลักฐานการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย	ได้แก่	ใบส�าคัญการ
สมรส	หรือหลักฐานบิดา	-	มารดา	(ผู้ถึงแก่กรรม)	จดทะเบียนว่าเป็น
บุตรหรือค�าพิพากษาของศาลที่แสดงว่าเป็นบุตรของผู้ถึงแก่กรรมจริง	
(กรณีที่ผู้ถึงแก่กรรมเป็นบิดา	-	มารดา)
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เอกสารประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีสูญเสีย
สมรรถภาพฯ

กรณีเสียชีวิต

11 ส�าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้ปกครองตามกฏหมายในกรณีที่ผู้ถึงแก่
กรรมมีบุตรผู้เยาว์	และบุตรนั้นไม่มีบิดาหรือมารดาและไม่สามารถที่จะ
มารับเงินสงเคราะห์นักศึกษาด้วยตัวเอง

12 ส�าเนาหลักฐานการตาย	(ใบมรณะบัตร)	ของทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงิน
สงเคราะห์นักศึกษาทุกคน	(ถ้ามี)

13 ส�าเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา
ทุกคน

14 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	ของผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
นักศึกษา

15 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฎชื่อ	-	นามสกุล	ของผู้ยื่นเรื่องขอรับเงิน
สงเคราะห์นักศึกษา

16 ส�าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ	หรือ	นามสกุลของนักศึกษาและผู้
เกี่ยวข้องทุกคน	(ถ้ามี)

17 หนังสือมอบอ�านาจปิดอากรแสตมป์	30	บาท	(กรณีที่มีการมอบ
อ�านาจ)

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”

การศึกษาวิชาทหาร/ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

	 ตามที่	กองทัพบก	จะท�าการตรวจเลือกชายผู้มีสัญชาติไทย	ที่มีอายุครบ	21	ปี	(บริบูรณ์)	ไปเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ�าการ	 โดยท�าการตรวจเลือกในห้วงวันที่	1	 -	12	 เมษายน	 (ของทุกปี)	 	นักศึกษาที่
มีอายุครบก�าหนดต้องไปตรวจเลือกทหารกองเกิน	(เกณฑ์ทหาร)	หากอยู่ในระหว่างการศึกษาเรียนรู้ตามกฎ
กระทรวง	 ให้นักศึกษามาแสดงตนขอใช้สิทธิผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน	 (ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร)														
ตามมาตรา	29	(3)	ได้ตั้งแต่วันที่	1	-	31	ตุลาคม	(ก่อนปีที่ต้องไปเข้ารับตรวจเลือก)	ดังนี้
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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/เพ่ือฝึกวิชาทหาร/หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม”	ตามกฎหมายว่าด้วยการ

รับราชการทหาร	 	 หากอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ตามกฎกระทรวง	 นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์ขอผ่อนผัน	 “การเรียกพล”										

ได้จนจบการศึกษาตามหลักสูตร	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 
	 มหาวทิยาลยัมหดิลตระหนกัถงึความส�าคญัในการดแูลเอาใจใส่นกัศกึษา	ซึง่อยูใ่นช่วงวัยของการเปลีย่นแปลงจากวยั

เดก็สูว่ยัผูใ้หม่	อาจเกิดความขดัแย้งและสบัสนในการตดัสนิใจ	บคุลิกภาพ	การปรบัตวักบัสิง่แวดล้อมใหม่	การปรบัตวัจากบ้าน

และครอบครัวสูก่ารใช้ชวีติล�าพงัในหอพกั		การปรบัตวัในการคบเพือ่นใหม่	เพศเดยีวกนัและต่างเพศ	ตลอดจนความวติกกังวล

ในการหางานท�าก่อนจบการศึกษา	ซึ่งสิ่งเหล่านี้	อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียน	ในมหาวิทยาลัยได้		

		 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีบริการให้การปรึกษา	 เป็นการช่วยเหลือท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองของการลดความเครียด																	

ช่วยให้นักศึกษามองเห็นปัญหา	 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ชัดเจน	 และช่วยให้นักศึกษาดึงคุณค่า	 ศักยภาพภายในของ

ตนเองออกมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

	 การช่วยเหลอืนี	้นกัศกึษาวางใจได้ว่า	เราจะเก็บรักษาข้อมลูเป็นความลับ	ยกเว้นว่า	ข้อมลูดังกล่าว	จะก่อให้เกดิความ

ไม่ปลอดภัยแก่ตัวนักศึกษา	และผู้อื่น

แนะแนวให้ค�าปรึกษา เมื่อเผชิญกับปัญหาที่รู้สึกว่าไม่สามารถรับมือได้

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)
โทรศัพท์

นัดหมายเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

ได้แก่	ผู้ให้การปรึกษา	(counselor)	นักจิตวิทยา	(psychologist)		

•		Mahidol	Friends
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• Adolescent Clinic (คลินิกวัยทีน)	:		

	 อาคารปัญญาวัฒนา			สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

	 ติดต่อขอรับบริการ	(ในวัน	เวลาราชการ)

	 โดยการนัดหมาย		ได้ที่	โทร.	09	4954	1014	หรือ	0	2441	0602	ถึง	8	ต่อ	1213

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

2. ความปลอดภัยเป็นส่ิงส�าคัญ 

	 หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 	ให้ติดต่อกับคนที่สามารถช่วยให้เราปลอดภัยได้		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

  โทรศัพท์

  ส�าหรับชาวไทย : โทร. 0 2713 6793   ทุกวัน เวลา 12.00-22.00 น.

  English Line  : Tel. 0 2713 6791
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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.

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	2120,	2121

08.00-16.00	น.
0	2424	2584

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

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

-	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 0 2201 1691 08.00-16.00	น.

-	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาความผิดของ

การสื่อความหมาย

08	1642	7779 19.00-22.00	น.

08 9107 0317 08.30-22.00	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,	6029,	6030,	6031,	6033
08.30-16.30		น.

คณะศิลปศาสตร์ 0	2441	4215 08.30-16.30	น.

หมายเลข Hotline ประจ�าส่วนงาน และรายชื่อผู้ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ�าปีการศึกษา 2565
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ส่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0	2800	2840	ถึง	60

ต่อ	1000,	1122
08.30-16.30	น.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
0	2441	5242	

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

คณะสาธารณสุขศาสตร์

08	6384	4645

24	ชั่วโมง08 1908 3229

08 1632 9688

08	1561	6471 08.30-22.00	น.

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 09	9362	6455 08.30-16.30	น.

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
08	6377	9948

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 08	0779	7995 08.00-16.30	น.

วิทยาลัยราชสุดา 08	1941	6577 24	ชั่วโมง

วิทยาลัยนานาชาติ 0	2700	5000	ต่อ	1115,	1210 08.00-17.00	น.

วิทยาวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

	-	คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

				และสัตววิทยาประยุกต์

0	2576	6000	ต่อ	8245

06	4728	4496
08.00-16.00	น.

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

09	4552	1345

24	ชั่วโมง09	5516	4441

09 2263 6126

08	0993	4789

วิทยาลัยศาสนศึกษา 0 2800 2631 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	ชั่วโมง
น.ส.แกมแก้ว		 โบษกรนัฎ

น.ส.วิจินตา			 พวงสอาด

น.ส.นันทนัช	 เตชะอาภรณ์กุล

คณะกายภาพบ�าบัด

อ.ดร.กภ.วรรณเพ็ญ				จันทร์ศิรินุเคราะห์ 08	1408	1418

24	ชั่วโมงผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์		เข็มทอง 09	9452	5194

อ.กภ.ศิระ	 				บุญประสพ 09	6283	5663

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

น.ส.เปรมณิช	 			เปรมศักดิ์ 06	2198	5442 08.00-20.00	น.

คณะทันตแพทยศาสตร์
อ.ทพญ.เพ็ญพร	 			เหลืองชนะ 08	6347	6383 08.30-16.30	น.

น.ส.สิริมา					 			ยะสาวงศ์ 06	1949	5653 24	ชั่วโมง

คณะเทคนิคการแพทย์
ผศ.ดร.สินีวัลยา	 			วิชิต 09	2705	9933

05.00-24.00	น.
นายคณุสรณ์	 			จวนรุ่ง 06		5997	9745

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ

การสื่อสาร

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.
ผศ.ดร.สุดารัตน์	 เพียรชอบ

ผศ..ฐินีรัตน์	 ถาวร

ผศ.ดร.สุภาภัค	 เภตราสุวรรณ
09	7956	5958

วันอังคาร	

08.00-16.00	น.ผศ.สาธกา	 พิมพ์รุณ

รศ.ดร.อัจฉราพร	 สี่หิรัญวงศ์

09	7956	5958
วันพุธ	

08.00-16.00	น.
อ.ดร.ภาศิษฎา	 อ่อนดี

ผศ.ดร.ศิรดา	 เกษรศรี

ผศ.ดร.วิมลนันท์	 พุฒิวณิชพงศ์

09	7956	5958
วันพฤหัสบดี	

08.00-16.00น.
รศ.ดร.วารีรัตน์	 ถาน้อย

ผศ.ดร.อทิตยา		 พรชัยเกตุ	โอว	ยอง

รศ.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.สุลีกร	 สุปัน				 08	8411	2946

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

อ..ดร.นุชนาฎ	 สุทธิ 0 2201 2130 08.00-16.00	น.

-	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

		สาขาความผิดของการสื่อความหมาย

อ.พรจิต														จิรถเวช 08 9107 0317 08.30-22.00	น.

19.00-22.00	น.อ.นิตยา														เกษมโกสินทร์ 08	1642	7779
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ส่วนงาน รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ

-	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

		สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

รศ.ดร.นพ.ไชยพร		ยุกเซ็น 08	9472	6911

24	ชั่วโมงอ.พญ.กษมณฑ์					อร่ามวาณิชย์ 08	1778	7043

อ.นพ.กานต์									สุทธาพานิช 08 6391 9812

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

น.ส.รวีวรรณ			 ฤทธิรงค์

06	5502	6174 24	ชั่วโมงน.ส.สุรางค์รัตน์			 พิลุม

น.ส.วิภาวี													เหมาะงาม

คณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.ภก.ลือรัตน์			อนุรัตน์พานิช 08	1985	2506

24	ชั่วโมง

ผศ.ดร.ภญ.วรวรรณ		กิจผาติ 08	1647	6098

ผศ.ภญ.เจนนิษฐ์	 	มีนวัฒนา 09	7964	6696

ผศ.ภญ.วิภารักษ์	 	รัตนวิภานนท์ 08	4677	3583

อ.ดร.ภก.สุรศักดิ์	 	วิชัยโย 09	8169	9532

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

08.30-16.30	น.

นายประสิทธิ์ศักดิ์	 พลูหอม

(งานการศึกษา)
09	1738	8295

น.ส.ศรีนวล	 กลิ่นหอม

(งานกิจการนักศึกษา)
08	5237	4747

นางพัทธนันท์รัชต์	 คงวงศ์วาน

(งานการศึกษา)

0 2889 2138 

ต่อ	6033

น.ส.เพ็ญจันทร์	 แสงธงไชย

(งานการศึกษา)

0 2889 2138 

ต่อ	6034

น.ส.หนึ่งฤทัย					 คุ้มฉัยยา

(งานกิจการนักศึกษา)

น.ส.ศิรประภา	 พึ่งนุสนธิ์

(งานกิจการนักศึกษา)
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ส่วนงาน รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ

คณะศิลปศาสตร์

อ.ดร.พิมพนิต	 คอนดี 08	1911	4277 24	ชั่วโมง

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

อ.วศวรรษ	 สบายวัน 08	7719	2355 24	ชั่วโมง

น.ส.กัณฐรัตน์	 ตะเพียนทอง 09	9163	6974 08.30-16.30	น.

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รศ.ดร.สุกัญญา	 จงถาวรสถิตย์ 08	9537	1809

08.30-16.30	น.ผศ.ดร.มยุรี	 โยธาวุธ 08	1374	5640

น.ส.สุพิชชา	 เพ็ชรสังข์ 06	3398	5398

นายชัยพร	 รองทอง 09	4471	9354 24	ชั่วโมง

รศ.ดร.วุฒินันท์	 กันทะเตียน 08	1850	1737 08.30-16.30	น.

นายวีรภัทร	 ศิมานนท์ 08	9696	2745 24	ชั่วโมง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา				ชนาภิวัตน์ 08 9199 0082

24	ชั่วโมง

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

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

ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์			

จิรภัทรเศรษฐ์
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	ชั่วโมงนางธัญญารัตน์	 สุนทร 08 1908 3229

นางขวัญพัฒน์	 พรบุญบานเย็น 08 1632 9688

น.ส.นิภัทรา	 เทพนิมิต 08	1561	6471 08.30-22.00	น.
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ส่วนงาน รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผศ.ดร.ธรรมรัตน์				พุทธไทย 08	6026	5623
24	ชั่วโมง

นางสุกัญญา									ส่งสวัสดิ์ 09	9362	6455

นายภัทรพล									แก้วสถิตย์ 06	2539	8951 08.30-16.30	น.

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

พญ.มนทกานติ์						โอประเสริฐสวัสดิ์ 08	1680	1561

24	ชั่วโมง
อ.ด.จุฑารัตน์								แสงกุล 08	9446	9141

ผศ.พร.ภัทราบูลย์	 นาคสู่สุข 08	1808	5861

นายภาสกร										ภมรคุณานนท์ 08	6445	6406

นางทิพวรรณ								เรืองโรจน์รุ่ง 08	0246	6936 08.30-16.30	น.

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ

อ.ยุวดี	 												สารบูรณ์ 06	3992	4151

24	ชั่วโมง

อ.มะลิวัลย์											แซ่อุ้ย 08	0512	1876

อ.อรรถพงษ์									ฤทธิทิศ 08	2483	0337

อ.มุกดา											 สุวรรณศรี 06	5294	4794

อ.อรุณี							 ทองอ่อน 09	5605	5527

น.ส.ขนิษฐา										สามิตร์ 09	4553	8236

น.ส.สุชา									 จ�าปานนท์ 08	9426	1876

วิทยาเขตกาญจนบุรี

ผศ.ดร.วัชระ									จินตโกวิท 09	8270	9254 24	ชั่วโมง

น.ส.บุศรัตน์									บุญสุวรรณ์ 09	1003	5567

08.30-16.30	น.น.ส.พิมพ์สิริ									ทรัพย์สมบัติ 06	4179	9392

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.
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ส่วนงาน รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาให้บริการ

วิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร.ชยานันต์	 หงษ์ฟ้า
0	2700	5000	

ต่อ	1212	
08.00-17.00	น.

หรือ	chayanant.hon@mahidol.ac.th

นางจุฑารัตน์	 ทิพย์บุญทรัพย์
0	2700	5000	

ต่อ	1242

08.00-17.00	น.

หรือ	jutharat.thi@mahidol.ac.th

น.ส.แพรวทิพย์	 วงษ์ไพบูลย์
0	2700	5000	

ต่อ	1115	

08.00-17.00	น.

หรือ	praewthip.won@mahidol.ac.th

น.ส.รุ่งทิพา	 แซ่เตียว
0	2700	5000	

ต่อ	1210

08.00-17.00	น.

หรือ	rungtipa.sae@mahidol.ac.th

น.ส.ภัทราริษฐ์	 มีแสง
0	2700	5000	

ต่อ	1210

08.00-17.00	น.

หรือ	pattanit.mee@mahidol.ac.th

วิทยาลัยราชสุดา

อ.ดร.วรางคณา			 รัชตะวรรณ 08	9517	6363 13.00-16.30	น.

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

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

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

น.ส.วรรณา			 จิตรักมั่น 08	9235	7976 24	ชั่วโมง

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	
นางปิ่นมุข		 ชัยวงศ์เวช 08	1255	8143 24	ชั่วโมง

	วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา

ผศ.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 0 2800 2631

24	ชั่วโมง		

น.ส.รัตนาวดี	 พานิชกุล 0 2800 2633

น.ส.วรกานต์	 จงแจ่ม 0 2800 2631

น.ส.ธนัญกรณ์			 นัยนันท์ธนัญกร

(น�้าทองสิกขาลัย)
0 2800 2631

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	2120-1

08 1803 2978

08.00-16.00	น.
ภาควิชาสุขภาพจิต

และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

0	2441	5333	ต่อ	

2631-2,	2637

09	7956	5958

หอพักคณะพยาบาลศาสตร์

0	2424	2584

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.
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ส่วนงาน สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่วงเวลาให้บริการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ส�านักงานการศึกษา

ห้อง	R106	ชั้น	1	อาคาร	1

0 2889 2138

ต่อ	6028,	6029,	6030,	

6031,	6033

08.30-16.30	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,	1122
08.30-16.30	น.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ห้อง	seminar	1-3
0	2441	5242 

ต่อ	1307
08.30-18.00	น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

(อาคาร	1	ชั้น	5)
08	6384	4645 08.30-18.00	น.

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

(ห้อง	1610		อาคาร	1	ชั้น	6)

08 1908 3229

08 1632 9688
08.30-16.30	น.

งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

(ห้อง	1608		อาคาร	1	ชั้น	6)
08	1561	6471

คณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์

หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

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	ชั้น	1
034	585	058	

ต่อ	2101-2104

08.30-16.30	น.
ห้องกิจการนักศึกษา	(2213)

034	585	058	

ต่อ	2208-2210

หน่วยบริการหอพัก

034	585	058	

ต่อ	4105,

08	6377	9948

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	1	มุม	B		

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

0	2576	6000

ต่อ	8126
08.00-16.00	น.

คณะสัตวแพทยศาสตร์	และสัตววิทยาประยุกต์

ส�านักงานโครงการ	

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวม

ด้านสัตวแพทยศาสตร์ประยุกต์	ชั้น	5

คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

02	4415247	ต่อ	1451	 08.00-16.30	น.

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา

ห้องให้ค�าปรึกษา

(Counseling	Room	for	Students)

0	2441	4296-8

ต่อ	201,	204
08.00-16.30	น.

วิทยาลัยศาสนศึกษา
ห้องการศึกษา	

ห้อง	203	ชั้น	2
0 2800 2633 08.00-16.00	น.

หมายเหตุ :						กรณีที่ไม่ระบุว่าให้บริการ	24	ชั่วโมง	หรือระบุวันให้บริการ

																				หมายถึง	บริการในวันราชการ	ได้แก่	จันทร์-ศุกร์	เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์	และวันหยุดราชการ
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	 มหาวทิยาลยัมหดิล	เหน็ความส�าคญัของการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู	้ทกัษะ

ในการท�างาน	 อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษารู้จักหารายได้	 แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง	 และใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์	 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการท�างานกับส่วนงานต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัย	 โดยมีอัตรา													

ค่าตอบแทนการท�างาน	 (ตามประกาศมหาวิทยาลัย	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่นักศึกษาช่วย													

ปฏิบัติงาน	พ.ศ.	2561)	ดังนี ้

การท�างานพิเศษนอกเวลาเรียนหรือปิดภาคการศึกษาส�าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล

(1)	

ปฏิบัติงานครบ	1	ช่ัวโมง	
ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท

(2)

ปฏิบัติงานครึ่งวันไม่น้อยกว่า							

				3	ชัว่โมงครึง่	(ช่วงเช้า/ช่วงบ่าย)	
ค่าตอบแทน 150 บาท

(3)

ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า			

7	ชั่วโมง	ไม่รวมเวลาหยุดพัก	

ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท

นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	กองกิจการนักศึกษา
ชั้น	3	อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

โทรศัพท์	0	2849	4514	หรือ	0	2849	4538	ในวันและเวลาราชการ
Faecbook	fanpage	:	@mahidolfriends

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	 -	ระยะสั้น	ตั้งแต่วันละ	1	-	2	ชั่วโมง
	 	 	 	 -	ระยะยาว	ตั้งแต่	1	วัน	–	1	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
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	 หน่วยบริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาพิการ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 Disability	 Support	 Services													

Mahidol	 University	 (DSS	Mahidol)	 ให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียน	

การสอนของมหาวทิยาลยัฯ	ได้เท่าเทยีมกบันกัศกึษาทัว่ไป	เพือ่สร้าง	สงัคมแห่งการอยูร่่วมกนัระหว่างคนพกิาร

และคนทั่วไป

 มหาวิทยาลัยเพื่อนคนทั้งมวล	Inclusive	University	คือ	มหาวิทยาลัยที่สร้างความเท่าเทียมระหว่าง

คนทุกกลุ่ม	ทุกเชื้อชาติ	ทุกศาสนา	สามารถมีโอกาสสร้างอนาคตทางสังคมร่วมกัน	มีปฏิสัมพันธ์	มีความเป็น

ส่วนหนึ่ง	ของสังคม	และ	รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
 

 ACCESSIBLE EDUCATION ด้านการศึกษา

• สร้างโอกาสทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายเปิดโอกาสทางการศึกษาส�าหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงระบบ

การเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป	และบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้

• จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน

ให้ค�าแนะน�า	 บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการกับคณะ	 ส่วนงานต่างๆ	 เพื่อให้คณาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการได้ตามความเหมาะสม	อ�านวยความสะดวกในการ

สอบ	เช่น	การขยายเวลาสอบ	ผู้ช่วยอ่านข้อสอบ	ฯลฯ

• บริการผลิตสื่อ และเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก

ให้บริการสื่อการเรียนการสอนส�าหรับนักศึกษาพิการอย่างเหมาะสมตามความต้องการของ

นักศึกษาพิการแต่ละบุคคล	เช่น	บริการผลิตสื่ออักษรเบรลล์	สื่อภาพนูน	บริการอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ�านวย

ความสะดวก	เช่น	รถวลีแชร์	อปุกรณ์ทดแทนเมาส์	ทางลาดแบบพกพา	Braille	display	โปรแกรมอ่านจอภาพ	

หรือขยายจอภาพส�าหรับผู้พิการทางการเห็น	เป็นต้น

• บริการทุนการศึกษา 

**	ระดับปริญญาตรี	(งบสนบัสนนุจาก	กระทรวงการอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิย	และนวตักรรม)	

• บริการอาสาสมัคร

ให้บริการอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการตามความต้องการจ�าเป็นของแต่ละบุคคล

การบริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาพิการ
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INCLUSIVE SOCIETY สังคมเพื่อคนทั้งมวล

 •   สร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ

จัดโครงการอบรมเผยแพร่วิถีชีวิตของคนพิการ	 และสร้างเครือข่ายประชาคมมหิดลท่ีทุกคน

สามารถอยู่ร่วมกันได้

 •   การด�าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ส่งเสรมิให้นกัศกึษาพกิารมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆของมหาวทิยาลัยเพือ่สร้างทกัษะการอยูร่่วม

กับผู้อื่นในสังคม

 •   สร้างสภาพแวดล้อม Universal Design

ปรับสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

CAREER OPPORTUNITIES ด้านอาชีพ

 •   เตรียมความพร้อม และสร้างโอกาสทางการประกอบอาชีพ

จัดโครงการศึกษาดูงาน	และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ	เพื่อพัฒนานักศึกษาพิการ

ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ

**  การยื่นขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการ

(งบประมาณสนับสนุนจาก ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

คุณสมบัติของนักศึกษาพิการ

	 1.	เป็นคนพกิารทีม่บีตัรประจ�าตวัคนพกิารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ

	 2.	 ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่า

ระดับปริญญาตรี	(ปริญญาใบแรก)	และห้ามย้ายสาขาวิชา	หรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าสองครั้ง

	 3.	ไม่เคยได้รบัการอดุหนนุทางการศกึษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการจดัการศกึษา

ส�าหรับคนพิการและยังไม่เคยส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน

	 4.	กรณท่ีีนกัศึกษาพิการเข้ารับการศกึษาในระดบัปรญิญาตรพีร้อมกนัตัง้แต่สองสถาบนัขึน้ไป

ให้สถาบันที่ขอรับการอุดหนุนต่อส�านักงานก่อน	มีสิทธิได้รับการอุดหนุนเพียงแห่งเดียว
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อัตราค่าใช้จ่ายที่ให้การอุดหนุน

ขอบเขตอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอุดหนุน	ประกอบด้วย	ค่าเล่าเรียน	ค่าบ�ารุง	ค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายอื่นในท�านองเดียวกับค่าเล่าเรียน	ค่าบ�ารุง	ค่าธรรมเนียม	ตามรายการที่ปรากฏในระเบียบ	

ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในทุกหลักสูตรของปีการศึกษา	 ตามจ่ายจริงกับ

นักศึกษาทั่วไป	ทั้งนี้	ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

กลุ่มสาขา
อัตราค่าใช้จ่าย
บาท/ราย/ปี

1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
 			1.1	สาขาที่ขาดแคลนและ	หรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน	ได้แก่
บัญชี	เศรษฐศาสตร์	สารสนเทศ	นิติศาสตร์	ภาษาต่างประเทศ	วิทยาศาสตร์	
คณิตศาสตร์	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โลจิสติกส์	ธุรกิจอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรม
บริการ	และธุรกิจการบิน
				1.2	สาขาอื่น	ๆ	นอกเหนือ	1.1

60,000

50,000

2.	ศิลปกรรมศาสตร์	สถาปัตยกรรมศาสตร์ 70,000

3.	วิศวกรรมศาสตร์	สถาปัตยกรรมศาสตร์ 70,000

4.	เกษตรศาสตร์ 70,000

5.	สาธารณสุขศาสตร์	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์ 90,000

6.	แพทยศาสตร์	สัตวแพทยศาสตร์	ทันตแพทยศาสตร์ 200,000
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ขั้นตอนการขอยื่นแบบแสดงความจ�านงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา
	 โดยนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารผ่านงานกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต	ที่ศึกษาอยู่	
รายละเอียด	ดังนี้

กิจกรรม
ระยะเวลาการด�าเนินงาน

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

1.	หน่วยบริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาพิการ	กอง
กิจการนักศึกษา	ประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นแบบแสดงความ
จ�านงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาทางระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	(MUSIS)	ไปยังทุกคณะ

สิงหาคม มกราคม เมษายน

2.	คณะตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานแนบของ
นักศึกษาพิการที่มีความประสงค์ขอยื่นแบบแสดงความ
จ�านงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา	มายังหน่วย
บริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาพิการ	กองกิจการ
นักศึกษา

กันยายน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม

3.	หน่วยบริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาพิการ	กอง
กิจการนักศึกษา	รวบรวมเอกสารและตรวจสอบ
คุณสมบัตินักศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐานจากคณะ	
พร้อมจัดท�าหนังสือขอส่งแบบแสดงความจ�านงขอรับ
เงินอุดหนุนทางการศึกษาฯ	ไปยังส�านักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม

ตุลาคม มีนาคม มิถุนายน

4.	แจ้งการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุน
ทางการศึกษา
-	ด�าเนินการขออนุมัติรับเงินและอนุมัติให้โอนเงิน

ธันวาคม เมษายน กันยายน

5.	กองคลัง	มหาวิทยาลัยมหิดล	
-	ด�าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับนักศึกษา

มกราคม พฤษภาคม ตุลาคม
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ขั้นตอนการขอรับบริการหน่วยบริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาพิการ
	 1.			กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการแรกเข้า	:	เว็บไซต์	https://qrgo.page.link/n68nW
	 2.			เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาพิการ	กองกิจการนักศึกษา	
															ติดต่อประสานงานกลับไปยังนักศึกษา	
	 3.			นัดหมายวางแผนการให้บริการรายบุคคล	
	 4.			ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	

หน่วยบริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาพิการ กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 0 2849 4500 ต่อ 4214 

e-mail : mahidol.dss@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/DSS.Mahidol.Page

สถานที่ตั้ง : ห้องจิตอาสามหิดล ชั้น1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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นักศึกษาต้องรักษาและปฏิบัติตามวินัยและจรรยาบรรณที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ	 และประกาศของ

มหาวิทยาลัยและส่วนงานโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยวินัยนักศึกษา	พ.ศ.	2561	

และ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2563

การประพฤตผิดิจรรยาบรรณทีเ่ป็นความผดิวนิยัให้ด�าเนนิการตามข้อบงัคบันี ้นกัศกึษาพงึรกัษา

วินัยดังต่อไปนี้

(1)	 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี	 ความสงบเรียบร้อย	 ชื่อเสียง	 และเกียรติคุณของ

มหาวิทยาลัย	 ห้ามก่อเหตุวุ่นวาย	ท�าร้ายร่างกาย	 หรือท�าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือ

ของบุคคลอื่น

(2)	นกัศกึษาต้องประพฤตตินเป็นสภุาพชน	ไม่ประพฤตใินสิง่ทีอ่าจน�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีหรอืเสยี

หายแก่ตนเอง	บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย

(3)	 นักศึกษาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าสั่ง	 หรือค�าตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ		

มหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่

(4)	นกัศึกษาต้องแต่งกายชดุนกัศึกษา	หรอืแต่งกายชดุสภุาพเรยีบร้อย	ให้ถกูต้องตามข้อบงัคบัและ

ประกาศของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน	 ในกรณีเข้าชั้นเรียน	 เข้าห้องสอบ	หรือติดต่อส่วนงาน

ภายในมหาวิทยาลัย	 นักศึกษาต้องแขวนหรือแสดงหรือติดบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	 เพื่อให้

อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา

(5)	นักศึกษาต้อง	ไม่ดื่มสุรา	ของมึนเมา	ในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือเมื่ออยู่ในชุดนักศึกษา

(6)	นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัย

วินัยนักศึกษาและเครื่องแบบนักศึกษา นักศึกษากระท�าแบบดังต่อไปนี้ ถือว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(1)	เล่นการพนนั	หรอืกระท�าการใด	ๆ 	ทีเ่ก่ียวกบัการพนนัหรอืมส่ีวนเกีย่วข้องสนบัสนุนการพนนัทีผ่ดิกฎหมาย

ทุกชนิด

(2)	การกระท�าใด	ๆ	ที่เข้าข่ายเป็นการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีโทษทางอาญา

(3)	 การกระท�าใด	 ๆ	ที่เข้าข่ายเป็นการกระท�าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีโทษทางอาญา	ซึ่งเป็นการกระท�า

อุกอาจร้ายแรง

(4)	กระท�าการใด	ๆ 	แก่ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลยั	โดยเจตนา	เป็นเหตุก่อให้เกิดความเสยีหายแก่มหาวทิยาลยั

อย่างร้ายแรง

(5)	ครอบครองหรอืน�าอาวธุปืน	หรอืสิง่อนัตรายร้ายแรงเข้ามาในมหาวทิยาลยั	ซึง่อาจเป็นเหตใุห้เกดิอนัตราย

แก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น

(6)	กระท�าการลามก	อนาจาร	หรือกระท�าความผิดเกี่ยวกับเพศ	หรือประพฤติผิดศีลธรรมอันดี	อันเป็นเหตุ

ให้เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง

(7)	ท�าร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส	หรือถึงแก่ความตาย	หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่

มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง

(8)	 ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ

(9)	กระท�าการทจุรติในการสอบหรอืการวดัผลการศกึษาของมหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานอืน่ทัง้ทีเ่ป็นของรัฐ

หรือเอกชน	หรือทุจริตในการท�าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

(10)		จัดท�า	เผยแพร่	หรือมีไว้ครอบครองซึ่งสื่อ	สิ่งพิมพ์	สิ่งวาด	หรือสิ่งเขียน	หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์				

							หรือกระท�าการอื่นใด	อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง

(11)		ปลอมลายมือชื่อผู้อื่น	ปลอมเอกสารหรือแก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริง	หรือใช้เอกสารเช่นว่านั้น

							เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย	ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง

(12)		กระท�าการใด	ๆ	ที่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

							และะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
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นักศึกษากระท�าแบบดังต่อไปนี้ ถือว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(1)	เล่นการพนนั	หรือกระท�าการใด	ๆ 	ท่ีเก่ียวกบัการพนนัหรอืมีส่วนเกีย่วข้องสนบัสนุนการพนนัทีผ่ดิกฎหมาย

ทุกชนิด

(2)	การกระท�าใด	ๆ	ที่เข้าข่ายเป็นการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีโทษทางอาญา

(3)	 การกระท�าใด	 ๆ	ที่เข้าข่ายเป็นการกระท�าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีโทษทางอาญา	ซึ่งเป็นการกระท�า

อุกอาจร้ายแรง

(4)	กระท�าการใด	ๆ 	แก่ทรัพย์สนิของมหาวทิยาลยั	โดยเจตนา	เป็นเหตกุ่อให้เกิดความเสยีหายแก่มหาวทิยาลยั

อย่างร้ายแรง

(5)	ครอบครองหรือน�าอาวธุปืน	หรือสิง่อนัตรายร้ายแรงเข้ามาในมหาวทิยาลยั	ซึง่อาจเป็นเหตใุห้เกดิอนัตราย

แก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น

(6)	กระท�าการลามก	อนาจาร	หรือกระท�าความผิดเกี่ยวกับเพศ	หรือประพฤติผิดศีลธรรมอันดี	อันเป็นเหตุ

ให้เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง

(7)	ท�าร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส	หรือถึงแก่ความตาย	หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่

มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง

(8)	 ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ

(9)	กระท�าการทจุรติในการสอบหรอืการวดัผลการศกึษาของมหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานอืน่ทัง้ทีเ่ป็นของรฐั

หรือเอกชน	หรือทุจริตในการท�าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

(10)		จัดท�า	เผยแพร่	หรือมีไว้ครอบครองซึ่งสื่อ	สิ่งพิมพ์	สิ่งวาด	หรือสิ่งเขียน	หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์				

							หรือกระท�าการอื่นใด	อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง

(11)		ปลอมลายมือชื่อผู้อื่น	ปลอมเอกสารหรือแก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริง	หรือใช้เอกสารเช่นว่านั้น

							เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย	ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง

(12)		กระท�าการใด	ๆ	ที่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

							และะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
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โทษและการพิจารณาโทษทางวินัย

			โทษวินัยมี	6	สถาน

	 (1)	ว่ากล่าวตักเตือน

	 (2)	ท�าทัณฑ์บน

	 (3)	ตัดสิทธิการเข้าสอบในทุกรายวิชาหรือบางรายวิชา

	 (4)	ให้พักการศึกษา	มีก�าหนดไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา

	 (5)	ไม่เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา

	 (6)	ให้พ้นสภาพนักศึกษา

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	2561 

การอทุธรณ์ หมายความว่า	การอุทธรณ์การให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล	ว่า

ด้วยการศกึษาระดับอนปุริญญาและปรญิญาตรี	และข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล	ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติ

ศึกษา	 หรือการอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครองท่ีเกี่ยวข้องหรือกระทบสิทธิโดยตรงต่อนักศึกษาที่มิใช่ค�าสั่งลงโทษ

ทางวินัยนักศึกษา	

 การร้องทกุข์	หมายความว่า	การร้องทุกข์ของนกัศึกษาทีเ่หน็ว่าตนเองไม่ได้รบัความ	เป็นธรรมจากการ

ใช้อ�านาจหน้าที่หรือการกระท�าใด	ๆ	โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศหรือกฎอื่นของ

มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
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186	I	คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	
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188	I	คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	
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190	I	คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	
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192	I	คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	
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194	I	คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	
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196	I	คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	
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198	I	คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	
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200	I	คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	
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202	I	คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	
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204	I	คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	
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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

4.	ค่าสมุดโดยสาร	จ�านวน	5	บาท	

สมุดโดยสารนี้ใช้ได้จนจบการศึกษา โดยนักศึกษาต้องมาขอ

ต่ออายุทุกปี ทั้งนี้ หากท�าหายจะไม่สามารถขอสมุดใหม่ได้ 

2.	ส�าเนาบัตรนักศึกษา

3.	ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง

			ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ต่างจังหวัด

 2. การขอลดค่าโดยสารเป็นหมู่คณะ
	 ส�าหรับนักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว		ซึ่งการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ
สามารถท�าได้เฉพาะรถไฟชั้น	3	เท่านั้น

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่	กองกิจการนักศึกษา	ชั้น	3	อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล	โทร	0	2849	4656		
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มหาวิทยาลยัมหดิลมนีโยบายสร้างเสริมความผกูพนัและรวมพลงัศษิย์เก่าของมหาวทิยาลัยมหดิล เพือ่ร่วม

กันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการ

ด�าเนนิงานสร้างความผกูพนัศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัมหดิล และหน่วยศษิย์สมัพนัธ์ กองกจิการนกัศกึษา เป็นสือ่กลางเสรมิ

สร้างความผูกพันของศิษย์เก่าต่อมหาวิทยาลัย ด้วยหลัก 3 ประการ คือ

1. ให้เกียรติ เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและช่วยเหลือส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับฟัง

ความต้องการจ�าเป็น 

2. แจ้งข่าว แจ้งให้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหิดล ฯ รวมถึงข้อมูลการให้บริการและสิทธิประโยชน์ส�าหรับศิษย์เก่า

3. เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งกิจกรรมของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเป็นผู้น�าในการท�าโครงการ/

กิจกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า และสนับสนุนให้ศิษย์เก่าเป็นต้นแบบของการมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลยัมหดิล ขอเชญิชวนนักศกึษาและศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัมหดิลทกุท่าน สมคัรเป็นสมาชกิสมาคม

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของ

มหาวทิยาลัยมหิดล โดยสามารถตดิตามข้อมลูข่าวสารของมหาวทิยาลัย ข้อมลูการจดักจิกรรมส�าหรบันกัศกึษาและศษิย์

เก่า แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และข้อมูลสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ  จากมหาวิทยาลัย ได้ตามช่องทาง ดังนี้ 

เว็บไซต์ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (alumni.mahidol.ac.th) และเว็บไซต์ Mahidol               

University Careers Service (careers.mahidol.ac.th) 

 

“ความส�าเร็จแท้จริงอยู่ที่การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ”

“True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind”

…………………………………………………………………………..

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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 หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)	มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการท่ีพักอาศัย	พร้อมท้ังจัดสวัสดิการและส่ิงอ�านวย

ความสะดวกต่าง	ๆ	รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นสุข

 หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประกอบไปด้วย อาคารหอพัก 6 อาคาร  ดังน้ี

-	 	บ้านพุทธรักษา	(หอ	1-2)

-	 	บ้านอินทนิล	(หอ	3-4)

-	 	บ้านชัยพฤกษ์	(หอ	6-7)

-	 	บ้านกันภัยมหิดล	(หอ	8-9)

-	 	บ้านลีลาวดี	(หอ	10)

-	 	บ้านศรีตรัง	(หอ	11)

ตารางแสดงจ�านวนหอพักชายและหญิง และรายละเอียดการบริการ

ชื่อบ้าน หอชาย หอหญิง
4เตียง 

ต่อ 1 ห้อง

2 เตียง 

ต่อ 1 ห้อง
จ�านวนห้อง หมายเหตุ

บ้านอินทนิล   152 ปีการศึกษา	2565	

ปิดปรับปรุง

บ้านชัยพฤกษ์   152

บ้านกันภัยมหิดล   152

บ้านพุทธรักษา   152 ปีการศึกษา	2565	

ปิดปรับปรุง

บ้านลีลาวดี   154

บ้านศรีตรัง   308

รวม 1,070

ที่พักอาศัยส�าหรับนักศึกษา (ศาลายา) 
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ค่าธรรมเนียมในการเข้าพัก 

รายภาคการศึกษา (ภาคต้น / ภาคปลาย)

ชื่อบ้าน จ�านวนเงิน (บาท)

บ้านอินทนิล

6,000

บ้านชัยพฤกษ์

บ้านกันภัยมหิดล

บ้านพุทธรักษา

บ้านลีลาวดี

บ้านศรีตรัง 8,000

ภาคฤดูร้อน	ค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งจากราคาปกติ

หมายเหตุ :	ทั้งนี้นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา	(บ้านมหิดล)	จะต้องช�าระค่าไฟฟ้ายูนิตละ	6	บาท

															ค่าบ�าบัดน�้าเสีย	200	บาทต่อคนต่อภาคการศึกษา	(ค่าบ�าบัดน�้าเสีย	ภาคฤดูร้อน	100	บาทต่อคนต่อภาค)

ค่าประกันความเสียหายและมัดจ�าลูกกุญแจ

นักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในครั้งแรกจะต้องเสียค่าประกันความเสียหายและค่ามัดจ�าลูกกุญแจ	ในอัตราดังต่อไปนี้

ชื่อบ้าน จ�านวนเงิน (บาท)

บ้านอินทนิล

1,100

บ้านชัยพฤกษ์

บ้านกันภัยมหิดล

บ้านพุทธรักษา

บ้านลีลาวดี

บ้านศรีตรัง 1,250	

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยจะคืนค่าประกันความเสียหายและค่ามัดจ�าลูกกุญแจ	เมื่อนักศึกษายกเลิกการพักอาศัย

															และได้หักช�าระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างพักอาศัยเรียบร้อยแล้ว
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การเข้าพักอาศัย

	 นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดก�าหนดการจองหอพักนักศึกษา	(บ้านมหิดล)	ได้ที่เว็บไซต์	กองกิจการนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยมหิดล	https://op.mahidol.ac.th/sa/	และ	www.facebook.com/mahidoldorm	จากนั้นจองและช�าระ

เงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา	(บ้านมหิดล)	ได้ที่เว็บไซต์	www.student.mahidol.ac.th	ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด

	 กรณีที่นักศึกษาช�าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา	(บ้านมหิดล)	เรียบร้อยแล้ว	แต่มีความประสงค์ขอยกเลิก

ห้องพักในภายหลัง	มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมของหอพักนักศึกษา	(บ้านมหิดล)

 ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นักศึกษาสูบบุหรี่ ดื่มสุรา สิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท หากฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์การ

เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

สิ่งอ�านวยความสะดวกในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

	 -	ในห้องพัก	:	เตียงและฟูก	ขนาด	3.5	ฟุต,	ตู้เสื้อผ้า,	โต๊ะและเก้าอี้	อ่านหนังสือ,	พัดลมเพดาน

	 -	ส่วนกลางในอาคาร	:	ตู้เย็น,	ตู้น�้าดื่มร้อน-เย็น,	ไมโครเวฟ,	Internet	Wifi,	เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,	ห้องอ่าน

หนังสือ,	ห้องละหมาด,	ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์	

	 -	ส่วนกลางในบริเวณพื้นที่	:	ห้องอุ่นไอรัก,	ห้อง	MA	Shares,	ห้อง	Refill,	ห้องครัวกลาง,	เรือนกิจกรรม,	หน่วย

ปฏิบัติการฉุกเฉิน	(ERT),	ลานออกก�าลังกาย,	ร้านถ่ายเอกสาร,	ร้านซัก-รีด,	ร้านเสริมสวย,	ร้านกาแฟ,	ร้าน	7-11,	ตู้	ATM,	

เครื่องปริ้นท์อัตโนมัติ	(Double	A),	ตู้	Smart	Locker

	 -	สถานที่ใกล้เคียง	:	ศูนย์การเรียนรู้มหิดล	(MLC),	สถานีรถราง	(Tram	Station),	สถานีรถบัส	(Shuttle	Bus),	

ธนาคารกรุงเทพ,	ร้านให้บริการยืมและซ่อมจักรยาน	(จักก้าเซ็นเตอร์)

	 -	ระบบรักษาความปลอดภัย	:	เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยตลอด	24	ชั่วโมง,	กล้องวงจรปิด	CCT-

Vครอบคลุมทุกพื้นที่,	ระบบประตู	Smart	Card	และห้ามบุคคลภายนอกเข้าอาคาร

	 หอพักนักศึกษา	(บ้านมหิดล)	ก�าหนดเปิด-ปิด	เวลา	05.00	-	23.00	น.	(นักศึกษาที่จะเข้า-ออกหอพักนอกเวลาที่

ก�าหนดให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่หอพัก	หรือหัวหน้างานหอพักนักศึกษา)

	 สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข	Call	center	066-104-5599	เว็บไซต์	กองกิจการนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยมหิดล	https://op.mahidol.ac.th/sa/	และ	www.facebook.com/mahidoldorm	
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การบริการหอพักให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวมแบ่งได้ 2 ส่วนดังนี้

 วิทยาเขตศาลายา   วิทยาเขตอื่นๆ

	 หอพักพยาบาลรามาธิบดี	 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

	 หอพักสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 หอพักสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

	 วิทยาลัยราชสุดา		 	 	 วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี	 	 	 	

	 อาคารชุดพักอาศัย	 	 	

	 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน

 

รูปแบบการบริการที่พักอาศัย จ�านวนห้อง
จ�านวนนักศึกษาที่รับได้

ชาย หญิง

วิทยาเขตศาลายา

หอพักนักศึกษา	(บ้านมหิดล)
หอพักชาย	2	หลัง	จ�านวน	304	ห้อง

หอพักหญิง	2	หลัง	จ�านวน	462	ห้อง
608 1,848

หอพักนักศึกษา	วิทยาลัยราชสุดา
หอพักชาย	36	ห้อง

หอพักหญิง	36	ห้อง
144 144

ห้องพัก	สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล หอพักชาย	36	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

วิทยาเขตอื่น ๆ
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รูปแบบการบริการที่พักอาศัย จ�านวนห้อง
จ�านวนนักศึกษาที่รับได้

ชาย หญิง

หอพักนักศึกษา	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

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

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หอแพทย์ประจ�าบ้าน	204	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

*	หรือติดตามเวลาท�าการได้จากหน้าเว็บไซต์	www.li.mahidol.ac.th	และ	Facebook	fan	page:	Mahidol	University	
Library	*

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

บริการสมัครสมาชิกห้องสมุด
ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	1	เจ้าหน้าที่จะท�าการสมัคร

สมาชิกให้โดยอัตโนมัติ	ยกเว้นนักศึกษาจากคณะ	CR,	

IC,	MS,	PT,	RS,	DT	นานาชาติ		และ	LA	ให้ติดต่อที่

ห้องสมุดคณะที่สังกัด

อายุสมาชิกห้องสมุด
อายุสมาชิกห้องสมุดจะมีระยะเวลา	1	ภาคการ

ศึกษา	และนักศึกษาต้องต่ออายุสมาชิกหลังจากลง

ทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา

บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
	 ห้องสมุดจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา	ได้แก่	หนังสือ	ต�าราวิชาการ	วารสาร	นิตยสาร	หนังสือพิมพ์	

ทั้งในรูปแบบตัวเล่มฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	(Textbook,	e-Book,	e-Journal,	e-Database)	สืบค้นได้จาก

เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ	http://www.li.mahidol.ac.th

บริการยืม-คืนหนังสือ
	 นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้ไม่เกิน	10	 เล่ม	 เป็นเวลา	10	วัน	 เมื่อครบก�าหนดส่ง	 ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือน

ก่อนล่วงหน้า	1	วัน	หากต้องการยืมต่อและไม่มีผู้ใดจองหนังสือเล่มนั้นจะสามารถยืมต่อด้วยตนเองแบบออนไลน์ได้อีก	2	

ครั้ง	และเมื่อยืมต่อครบ	2	ครั้งแล้วยังต้องการใช้หนังสือนั้น

อีก	 นักศึกษาสามารถน�าเล่มหนังสือมาคืนที่เคาน์เตอร์ห้อง

สมุดและท�าการยืมใหม่ได้ทันที	 (กรณีส่งหนังสือเกินเวลาที่

ก�าหนด	 จะมีค่าปรับดังนี้	 หนังสือท่ัวไปและวิทยานิพนธ์	 5	

บาท/เล่ม/วัน	ทั้งนี้	ค่าปรับขึ้นอยู่กับห้องสมุดแต่ละแห่ง	)

หมายเหตุ: ก่อนขอจบการศึกษา นักศึกษาจะต้องด�าเนิน

การคืนหนังสือ และ/หรือ ช�าระค่าปรับหนังสือ หากไม่

ด�าเนินการ อาจมีผลในการขอจบการศึกษา
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ระเบียบการเข้าใช้บริการ

บริการจองหนังสือ
	 หนังสือที่มีผู้ยืมแล้วจะแจ้งสถานะของหนังสือไว้ที่หน้ารายการออนไลน์	 (OPAC)	 ด้วยค�าว่า	 “DUE	 22-04-22”														

(หมายถงึก�าหนดส่งคนืวนัท่ี	22	เมษายน	2565)	หากนักศึกษาต้องการใช้หนังสอืเล่มนี	้สามารถท�าการจองหนงัสอืได้ด้วยตนเอง

ทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด	หรือติดต่อเจ้าหน้าที่	ณ	เคาน์เตอร์บริการห้องสมุดทุกแห่ง

บริการ Mahidol Book Delivery
	 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยู่หลายวิทยาเขต	หากนักศึกษาประสงค์จะยืมหนังสือจากห้องสมุดคณะ/สถาบัน

ต่าง	ๆ 	สามาถขอรบับรกิารได้ทีเ่คาน์เตอร์บรกิารห้องสมดุทีร่่วมเครอืข่าย	28	แห่ง	หรอืส่งค�าขอใช้บรกิารออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์

ห้องสมุด

โปรดแสดงบัตรนักศึกษา	หรือ	We	Mahidol	

App	ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ

ไม่น�าอาหาร	เครื่องดื่ม	ขนม	ฯลฯ	เข้ามา

ภายในห้องสมุด

แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและส�ารวมกิริยามาร

ยามในการเข้าใช้ห้องสมุด

ไม่ส่งเสียงดัง	และ/หรือ	ใช้โทรศัพท์มือถือใน

บริเวณห้องอ่าน	และบริเวณงดใช้เสียง

NO

NO

ไม่น�าหนังสือออกนอกห้องสมุด	

โดยไม่ผ่านการยืม
ไม่วางสัมภาระเพื่อจองที่นั่ง
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บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan: ILL)
	 บริการขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือท่ัวประเทศ	 โดยสืบค้นผ่านระบบ														

Single	Search	ซึ่งระบบได้รวบรวมบทความจากวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	รวมถึงรายการหนังสือและทรัพยากร

ห้องสมุดต่างๆ	จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆทั่วประเทศไทย

*อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ก�าหนดของแต่ละสถาบันผู้ให้บริการ*

บริการเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Document Delivery Service: DDS)
	 บริการเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์	โดยน�าส่งผลการสืบค้นหรือไฟล์เอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	ทั้งนี้อัตรา

ค่าบริการเป็นไปตามที่ก�าหนดของหอสมุดฯ	หรือของสถาบันผู้ให้บริการ

*อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ก�าหนดของแต่ละสถาบันผู้ให้บริการ*

บริการแนะน�าหนังสือใหม่
	 นักศึกษาสามารถติดตามหนังสือมาใหม่ที่น่าสนใจได้จาก	Facebook	fan	page:	Mahidol	University	Library

บริการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
	 หอสมุดและคลังความรู้ฯ	จัดให้มีโครงการ	Mahidol	Library	the	Roadshow	ในทุกๆ	ปี	เพื่อให้ค�าแนะน�าวิธีการ

ใช้บรกิารและทรัพยากรห้องสมุด	สามารถตดิตามได้จากประกาศของทางคณะ	ซึง่ปกตจิะอยูใ่นช่วงของการปฐมนเิทศนกัศึกษา

ใหม่	นอกจากจะได้รับความรู้ในการใช้ห้องสมุดแล้วยังสามารถสะสมคะแนนกิจกรรม	(AT)	ได้อีกด้วย

บริการตอบค�าถามช่วยการค้นคว้า
	 เม่ือมปัีญหาในการใช้บรกิารห้องสมดุ	นกัศกึษาสามารถขอความช่วยเหลอืจากบรรณารกัษ์ทีพ่ร้อมให้บรกิารสอนและ

แนะน�าเทคนคิในการค้นหาหนงัสอื	วารสาร	และฐานข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์ต่างๆ	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษา	หรือส่งค�าถามา

งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ	www.li.mahidol.ac.th	 ในเมนู	 “ถามบรรณารักษ์”	 (Ask	 a	 Librarian)																	

ได้ตลอดเวลา

บริการ MU WiFiZone
	 หอสมุดกลางได้จัดบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายภายในบริเวณหอสมุดกลาง	 เพ่ืออ�านวยความ

สะดวกให้นักศึกษาที่น�าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ
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บริการ Board Game Cafe @Mahidol Library
พื้นที่ในการพัฒนาทักษะ	Soft	Skill	โดยอาศัยสื่อการเรียนรู้ประเภท	Board	Game	

เปิดให้บริการวันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	13:00	-	16:30	น.	ชั้น	2	อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการ Mahidol - SCB Investment Lab
	 แหล่งเรียนรู้ทางด้านการลงทุน	พร้อมทั้งโปรแกรมจ�าลองการเล่นหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ของจริงและมีผู้เชี่ยวชาญ

คอยให้ค�าปรึกษา

 บริการ E-lecture
	 บริการทบทวนรายวิชาต่างๆ	ด้วยตนเอง	ผ่านวิดีโอบทเรียนท่ีทางหอสมุดได้ท�าการบันทึกไว้ในปีการศึกษาก่อน	

สามารถใช้บริการได้ครั้งละ	2	ชั่วโมง	เพียงแสดงบัตรนักศึกษาหรือหน้า	We	Mahidol	Application
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Co-MU Space By SCB
	 พื้นที่	Co-learning	space	ภายในหอสมุดกลางที่รองรับการใช้งานตลอด	24	ชั่วโมงช่วงก่อนสอบ	พร้อมทั้งพื้นที่

อ่านเดี่ยวและกลุ่ม	รวมถึงยังมีคาเฟ่ให้บริการด้านในอีกด้วย

Contact & Facebook
สอบถามบริการห้องสมุด 	 0	2800	2680	9	ต่อ	4225
Facebook Fanpage	 	 Mahidol	University	Library
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	 กองเทคโนโลยสีารสนเทศ	หรอื	กอง	IT	ในฐานะหน่วยงานให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐานด้าน	IT	ของมหาวทิยาลยัมหดิล	
ให้ความส�าคญัในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	เทคโนโลยกีารส่ือสาร	และส่ือเพ่ือการศกึษา	เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้าน
การศึกษาหาความรู้	การเรียนการสอน	และการพัฒนาผลงานทางวิชาการต่าง	ๆ 	ให้มีคุณภาพ	และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
กอง	IT	จึงมีบริการรหัสใช้งานเครือข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล	(Username	u65xxxxx	หรือ	g65xxxxx)	ส�าหรับนักศึกษา		
ซึ่งรหัสใช้งานเครือข่ายสื่อสารฯ	 เปรียบเสมือน	 “กุญแจ”	 ที่ใช้ไขเข้าสู่บริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยีการ
สื่อสาร	และสื่อเพื่อการศึกษาต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยได้	

โดยนักศึกษาสามารถขอรับรหัสใช้งานเครือข่ายสื่อสารฯ	โดยเข้าไปที่	https://myinternet.mahidol.ac.th	เลือก
หัวข้อ	“ส�าหรับนักศึกษา”	แล้วเลือก	“รับ	Username	นักศึกษาใหม่”	นักศึกษากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน	หลังจาก
น้ัน	ระบบจะสร้าง	Username	 (u65xxxxx	หรือ	 g65xxxxx)	 	E-mail	Address	 (ชื่อ.นามสกุล	3	 ตัวแรก	 ตัวอย่างเช่น	
firstname.sur@student.mahidol.ac.th)	 และ	 Password	 (ด�าเนินการคร้ังเดียวใช้ได้ทุกระบบ)	 ส�าหรับเข้าใช้งานใน
ระบบต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยต่อไป		E-mail	Address	(firstname.sur@student.mahidol.ac.th)	นี้สามารถใช้งานได้
ตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษา	เมื่อส�าเร็จการศึกษา	E-mail	Address	จะเปลี่ยนโดเมนเป็น	@alumni.mahidol.ac.th		
ตัวอย่างเช่น	firstname.sur@alumni.mahidol.ac.th

อย่างไรก็ตาม	 นักศึกษาท่ีได้รับรหัสใช้งานเครือข่ายสื่อสารฯ	 จะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงบริการสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย	ดังนี้

1. ระบบเครือข่ายสื่อสาร
     1.1 Internet และ Wi-Fi
		 มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดให้บริการ	 Internet	 และ	Wi-Fi	 ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา	 คณาจารย์	 และ

บคุลากรของมหาวทิยาลยัเพือ่ให้สามารถเชือ่มต่อกบัระบบเครอืข่ายสือ่สาร	Internet	(เครือข่ายสือ่สารภายนอก)	และ	Intranet	
(เครอืข่ายสือ่สารภายใน)	ส�าหรบัการเข้าถงึข้อมลูต่างๆ	ได้อย่างรวดเรว็	ปลอดภยั	โดยมจีดุกระจายสญัญาณอยูร่อบมหาวทิยาลยั
ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก	SSID	(Service	Set	Identifier)	“MU	–	WiFi”		

การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     1.2 VPN (Virtual Private Network)
	 ช่องทางการเข้าถึงระบบเครื่อข่ายภายใน	 (Intranet)	 ของมหาวิทยาลัยฯ	 จากภายนอกที่ท�าให้นักศึกษา

สามารถเข้าถึงระบบและบริการที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย	ฯ	ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่	เมื่อนักศึกษาเชื่อมต่อเครือ
ข่ายผ่านบริการ	VPN	แล้วก็จะเหมือนใช้งาน	MU-WiFi	ภายในมหาวิทยาลัย	โดยสามารถ	Download	โปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อ

ได้ที่	https://muit.mahidol.ac.th/download_vpn_software.html
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2.  ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า วิจัย และการสื่อสารของนักศึกษา

2.1 ระบบคลาวด์คอมพวิติง้  (Cloud Computing) เป็นระบบประมวลผล	และหน่วยจดัเกบ็ข้อมลูผ่านระบบ

ออนไลน์		ในรูปแบบ	Platform	as	a	service:	Paas		ซึ่งมหาวิทยาลัยน�ามาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน	การศึกษา

ค้นคว้า	งานวิจยั	และการสือ่สารของนกัศกึษา	โดยนกัศกึษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทกุทีท่กุเวลา	เพิม่ความสะดวก	รวดเรว็

ในการติดต่อสื่อสาร	 ส่งผลให้การเรียนการสอน	 การศึกษาวิจัยเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดย	 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มีหน้าที่ให้บริการความช่วยเหลือ	 แก้ไขปัญหาการใช้งาน	 ตลอดจนให้ค�าแนะน�าการใช้งานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งมีระบบที่ให้

บริการแก่นักศึกษา	ดังนี้

	 	 (2.1.1)	 Microsoft	 Office	 365	 Education	 ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย																														

(E-Mail	Address)	

	 	 ซึ่งใช้เป็นระบบหลักในการติดต่อสื่อสารของนักศึกษา	 ตัวอย่างช่ือ	 E-Mail	 Address	 ที่นักศึกษาได้รับคือ	

firstname.sur@student.mahidol.ac.th	นอกจากนี้	Microsoft	Office	365	Education	ยังมีฟีเจอร์อื่น	ๆ	ที่น่าสนใจให้ใช้

บริการไม่ว่าจะเป็น	พื้นที่เก็บข้อมูล	One	Drive,	VDO	Call,	Skype	และชุด	Application	Online	(Word,	Excel,	Power-

Point)	เป็นต้น		ทัง้นี	้E-Mail	Address	ของนกัศกึษาจะสามารถใช้งานได้ตลอดไป		โดยเมือ่ส�าเร็จการศกึษา	E-mail	Address	

จะถูกเปลี่ยนโดเมนอัตโนมัติจาก	@student.mahidol.ac.th	เป็น	@alumni.mahidol.ac.th

	 	 (2.1.2)	Google	Apps	for	Education	ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	

	 	 ซึ่งเป็นบริการเสริมที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมให้	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	และการสื่อสารของนักศึกษา	

ตัวอย่างชื่อ	E-Mail	Address		ที่ได้รับ	คือ	firstname.sur@student.mahidol.edu	นอกจากระบบ	E-Mail	แล้ว	Google	

Apps	for	Education	ยังมีฟีเจอร์อื่น	ๆ	ที่น่าสนใจให้บริการ	อาทิ	พื้นที่เก็บข้อมูล	Google	Drive,	Google	Hangout,	Goo-

gle	Docs,	Google	Site	เป็นต้น	นักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอใช้งานได้ที่	https://gap.mahidol.edu	เลือก	Register	

และเลอืก	Register	Student		ทัง้นี	้Google	Apps	for	Education	เป็นบรกิารเสรมิส�าหรบันกัศกึษาปัจจบุนัเท่านัน้	นกัศึกษา

ที่ส�าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถใช้บริการได้

2.2. Software License

มหาวิทยาลัยฯ	 ได้จัดเตรียม	 Software	 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ในการเรียน																						

การวิจัย	 การศึกษาด้วยตนเอง	 โดยสามารถ	 Download	 software	 ต่าง	 ๆ	 ที่มหาวิทยาลัยฯ	 จัดเตรียมไว้	 ได้ที	่																																	

http://softwaredownload.mahidol/	 (Intranet-เข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)	 ซึ่งภายใน	Website		

จะมี	 Software	 ไว้ให้นักศึกษาเลือก	Download	 ไปใช้งานได้	 อาทิ	 โปรแกรม	Antivirus,	 EndNote,	MATLAB,	 Adobe	

Creative	Cloud	เป็นต้น
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2.3 Computer Lab ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง	พร้อมอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกด้าน	IT

ที่พร้อมให้บริการ	โดยให้บริการตามพื้นที่ต่าง	ๆ	ดังนี้

อาคารส�านักงานอธิการบดี ขั้น 1 ศาลายา

เปิดให้บริการวันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	08.00	-	18.00	น.

อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 2 (MU Cyber Club@MLC)

MU	Cyber	Club@MLC	ตั้งอยู่บริเวณชั้น	2	อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล	ศาลายา	

เป็นพื้นที่ให้บริการแบบ	Multi-/T	Service	ที่ครบวงจร	ประกอบด้วย	Cyber	Space	:	

พื้นที่รับรองส่วนกลางพร้อมสัญญาณ	Wif	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.

อาคารส�านักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

เปิดให้บริการวันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	08.00	-	18.00	น.

2.4 We Mahidol Application	 นักศึกษาสามารถรู้ข้อมูล	 ข่าวสาร	 และบริการต่าง	 ๆ	 ผ่านทางโทรศัพท์
เคลื่อนที่	โดย	feature	หลักๆ	ที่นักศึกษาควรมี	We	Mahidol	Apps	ติดมือถือ	อาทิ	

• My	Profle	บัตรนักศึกษา	สามารถใช้เข้าห้องสมุด,	Fitness	แม้กระทั่งยืนยันสิทธิ์การรักษาพยาบาล	
• Scan	QR	Code	uศ.	สามารถใช้แสกนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	
• MY	QR	และ	Barcode	ห้องสมุด	สามารถใช้แทนบัตรสมาชิกห้องสมุด	
• Student	Service	รวบรวมข้อมูลด้านบริการนักศึกษา	ไว้อย่างครบถ้วน	ไม่ว่า	แจ้งเหตุด่วน,	Activity	

Transcript,	ทุนการศึกษา,	ทุนกู้ยืมต่าง	ๆ
• MU-SCAN	Check-in	เข้าห้องเรียนผ่านการแสกน	QR	Code	
• Class	Schedule	ตารางสอน	
• Privilege	สทิธปิระโยชนจ์ากสว่นลดตา่ง	ๆ	มากมาย	ทัง้ในมหาวทิยาลยัมหดิลและภายนอกมหาวทิยาลยั	

และช่องทางการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 อีกมากมายใน	We	Mahidol	 Application	 สามารถ	 download	 ได้ทั้ง	 App	 Store	
และ	play	Store
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	 นักศึกษาสามารถตดิต่อขอความช่วยเหลอืด้าน	IT	ที	่กองเทคโนโลยสีารสนเทศ	ส�านกังานอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยั
มหิดล	 ศาลายา	 ในวันจันทร์	 –	 วันศุกร์	 เวลา	 08.00	 –	 18.00	 น.	 วันเสาร์	 –	 วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ	์																									
เวลา	10.00–	16.00	น.	โทร	0	2849	6022	หรือส่ง	E-Mail:	สอบถามปัญหาด้าน	IT	มาที่	consult@mahidol.ac.th		
หากต้องการสอบถามปัญหารหัสใช้งานฯ	(Username	และ	Password)	สามารถส่งมาได้ที่	account@mahidol.ac.th																																											

We Mahidol Application



	คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	I	223

การบริการด้านกิจการนักศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
(Mahidol Learning Center: MLC)

							เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และกิจกรรมด้านต่างๆ

ของนักศึกษา	 บุคลากร	 และชุมชนข้างเคียง	 รวมทั้งเป็น

ศูนย์กลางของหน่วยงาน	 กิจกรรมนักศึกษาและหน่วยงาน

บรกิารด้านต่างๆของมหาวทิยาลยั	เพือ่การส่งเสรมิคณุภาพ

ชวีติ	นนัทนาการ	และการมส่ีวนร่วมต่างๆอนัจะน�าไปสูก่าร

พฒันามหาวทิยาลยัและชมุชนอย่างยัง่ยนื	อาคารศนูย์กลาง

กิจกรรมการเรียนรู้	ทั้งด้านวิชาการ	ชีวิต	ความสัมพันธ์และ

การท�างานเพื่อสังคม									

	 โดยให้ความส�าคัญกับนักศึกษาเป็นผู้ใช้สอยหลัก

แนวความคิดในการออกแบบอาคารยังเน้นกระบวนการ

เรียนรู้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนแต่เป็นเรื่องของ														

ประวัติความเป็นมา

“ศูนย์การเรียนรู้มหิดล แหล่งสร้างเสริมการคิดค้นนวัตกรรม  น�าไปสู่ปัญญาของแผ่นดิน”

วิถีชีวิต	 การร่วมกิจกรรมความสัมพันธ์กับเพ่ือนจากหลาก

หลายคณะรวมไปถงึอาจารย์	สงัคม	สิง่แวดล้อมและธรรชาติ		

โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญในการออกแบบ	 เพื่อสร้างพ้ืนท่ีให้

ผู้ใช้อาคารและผู้มาเยือน	 ได้เกิดรับรู้ถึงคุณค่าความเป็น										

ชาวมหดิล	ผ่านเนือ้หาและสญัลกัษณ์ขององค์สมเดจ็พระราช

บดิา	รวมถงึเป็นศนูย์กลางกิจกรรมและเพือ่ตอบสนองต่อวถิี

ชีวิตการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน	 เพื่อสร้าง

กระบวนการมส่ีวนร่วมกบัประชาคมในการก�าหนดต�าแหน่ง		

ท่ีต้ัง		และโปรแกรมการใช้สอยภายในอาคาร		ท�าให้เหน็ภาพ

ความต้องการการใช้สอยอาคารที่ชัดเจน	 ทั้งด้านกายภาพ

พฤติกรรมการใช้สอย			รวมถึงความต้องการในเชิงคุณค่า
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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)

 วัตถุประสงค์

1.	 เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้	 การให้บริการ	 และ

รองรับกิจกรรมด้านต่างๆ	ของนักศึกษา	บุคลากร	ชุมชน

ข้างเคียงมหาวิทยาลัย

2.	 เพื่อเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา

และหน่วยงานด้านการบริการต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

3.	เพื่อเป็นสถานที่จัดนิทรรศการกลางแจ้งและกิจกรรม

ทางวัฒนธรรม/ดนตรี	 เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู ้ของ

นักศึกษา	 บุคลากรและชุมชนโดยรอบ	 มหาวิทยาลัย		

และประชาชนท่ัวไป

วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล		แหล่งสร้างเสริมการคิดค้นนวัตกรรม		น�าไปสู่ปัญญาของแผ่นดิน

พันธกิจของศูนย์การเรียนร้มหิดล ประกอบด้วย  5 ประการ ดังนี้ 

1.		บริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้	ท่ีเอื้อประโยชน์สูงสุด	และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการทุกระดับ	

2.		พัฒนาอาคารสถานที่และสนับสนุนการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มหิดลให้เอ้ืออ�านวยต่อการสร้างเสริมการคิดค้น	ผลิต	

นวัตกรรมการเรียนรู้	ก้าวไปสู่การเป็นปัญญาของแผ่นดิน	

3.		ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นท่ีของศูนย์การเรียนรู้มหิดลในเชิงธุรกิจและเพ่ือสร้างรายได้อย่างเหมาะสมสู่การพัฒนา	

พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน	4.		ให้บริการห้องประชุมสัมมนาและห้องจัดเล้ียง	ด้วยมาตรฐานและการบริการอย่างมืออาชีพ	

5.		ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อทุกรูปแบบ	เน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านการด�าเนินกิจกรรม

ของศูนย์การเรียนรู้มหิดล	



		คู่มือนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	2565	I	225

การบริการด้านกิจการนักศึกษา MAHIDOL UNIVERSITY

โครงสร้างศูนย์การเรียนรู้มหิดล

บริการห้องอเนกประสงค์ ศูนย์อาหารและร้านค้า

หน่วยบริการนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ภายในอาคารประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี

ส�านักงานอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้อ�านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

หน่วยศูนย์การเรียนรู้มหิดล

งานบริหารและพัฒนาระบบ

ฝ่ายบริหารระบบงาน

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2)

• พนักงานทั่วไป (2)

หน่วยศูนย์การเรียนรู้มหิดล

งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

• นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ (2)

ฝ่ายกายภาพอาคาร

• ช่างเทคนิค (3)
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บริการห้องอเนกประสงค์
จ�านวน	14	ห้อง	จุได้ตั้งแต่	5	–	300	ที่นั่ง
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ห้องจัดเล้ียง
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บริการสถานที่ติวและอ่านหนังสือ
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ศูนย์อาหารและร้านค้า

ร้านค้าพื้นที่พาณิชย์
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MU health กองกิจการนักศึกษา

กองบริหารการศึกษา สภานักศึกษา

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สโมสรนักศึกษา

หอจดหมายเหตุเเละพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรีนนรู้ภาษา

สหกรณ์ออมทรัพย์ MU Student Academic 
and Intermational  
services

หน่วยงานบริการนักศึกษา
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หน่วยงานบริการนักศึกษา
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ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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Energy

Awards
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AT คืออะไรและมีประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างไร?
	 ค�าว่า	AT	ย่อมาจาก	Activity	Transcript	ระบบ	AT	คือ	ระบบฐานข้อมูลส�าหรับบันทึก	และเก็บข้อมูลการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตรและเมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครบ

ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดจะได้ใบรับรอง	 การเข้าร่วมกิจกรรม	 (Activity	 Transcript)	 ดังกล่าว	 ซึ่งสามารถดู

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์	www.activity.mahidol.ac.th		

ประโยชน์ของ Activity Transcript ที่นักศึกษาได้รับ
1.	น�าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าท�างาน	

2.	น�าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอทุนศึกษาต่อ	หรือขอทุนแลกเปลี่ยนต่าง	ๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	ฯลฯ

3.	นักศึกษาได้รับประสบการณ์ต่าง	ๆ	นอกห้องเรียนที่จ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคตจากการเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนง่าย 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

1.	กิจกรรมก�าหนดให้เข้าร่วม	ดังนี้
	 1.1.	พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย	หรือระดับส่วนงาน	1	กิจกรรม	3	ชั่วโมง
2.	กิจกรรมเลือกเข้าร่วม	ต้องไม่น้อยกว่า	97	หน่วยชั่วโมง	โดยมีเงื่อนไขดังนี้
	 2.1.	กิจกรรมจิตอาสา	(Volunteer)	 	 	 ไม่น้อยกว่า	10	ชั่วโมง
	 2.2.	กิจกรรม	Mahidol	HIDEF	 	 	 	 3	ด้าน	(ด้านละไม่น้อยกว่า	10	ชั่วโมง)
	 2.3.	กิจกรรมส่งเสริม	21st	Century	Skills	อื่นๆ	 	 ไม่บังคับ
* หมายเหตุ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดจึงจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา	
(Activity	Transcript)

การค้นหาและเข้าร่วมกิจกรรม สามารถท�าได้ 2 วิธี คือ 

1.	 เข ้าร ่วมกิจกรรมแบบปกติ	 (Onsite)	 โดยสามารถค ้นหากิจกรรมได ้ที่ เว็บไซต ์	 Activity	 Transcript																																																										
(www.activity.mahidol.ac.th)	เลือกเมนูค้นหากิจกรรม	หรือ	ผ่านทางเว็บไซต์และ	Facebook	กองกิจการนักศึกษา	
มหาวิทยาลัยมหิดล	หรือ	ผ่านทางคณะ/ส่วนงานต้นสังกัด

2.	 	 เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์	 (Online)	 ได้ที่	 MUX	 (https://mux.mahidol.ac.th)	 เข้าใช้งานผ่าน	Username	 และ	
Password	ของนักศึกษา	โดยเลือกกิจกรรม	Activity	Transcript	ซึ่งแต่ละกิจกรรม/บทเรียนจะก�าหนดเงื่อนไขการได้
รับชั่วโมงที่แตกต่างกัน	ขึ้นอยู่กับกิจกรรม/บทเรียนนั้น	ๆ	หรือ	Facebook	กองกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล
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MAHIDOL HIDEF 
กิจกรรมรูปแบบใหม่ส�าหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป

 Health Literacy:  ความเข้าใจและสามารถด�าเนินชีวิตให้เป็นผู้มีสุขภาพดี                            

	 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัย	และสามารถน�าไป
ใช้ในการด�าเนินชีวิต	พัฒนาคุณภาพชีวิต	ด�ารงตนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดี	และเหมาะสมกับบุคคล	เข้าใจถึงวิธีการ
ป้องกัน	 การแก้ไข	 การส่งเสริมสุขภาวะอนามัย	 ปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากภาวะเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บที่ส่งผลกระ
ทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ	 เฝ้าระวังทางด้านสุขภาพอนามัยท้ังส่วนบุคคล	 ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทาง
สุขภาวะแก่ครอบครัวและชุมชน

 Internationalization: ความเป็นนานาชาติ                                                                              

	 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศหรือพื้นที่	มีความรู้
ความสามารถในการด�ารงชวีติอยูใ่นโลกทีเ่ชือ่มโยงถงึกนั	ในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างผูค้น	วฒันธรรม	สถาบนัและ
ระบบกระแสโลกาภิวัตน์	มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองของโลก	(Global	Citizen	and	Global	Talent)	
คือ	 รู ้จักหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกหนึ่งของโลกที่จะท�าให ้สังคมมีความสงบสุขและ																																			
เข้มแข็ง

 Digital Literacy: ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                                                            

	 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการน�าเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 อาทิ	
คอมพวิเตอร์	โทรศพัท์	แทปเลต	โปรแกรมคอมพวิเตอร์	และสือ่ออนไลน์	มาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	ในการสือ่สาร	
การปฏิบัติงาน	และการท�างานร่วมกัน	หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท�างาน	หรือระบบงานในองค์กรให้มีความ
ทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ	โดยครอบคลมุความสามารถ	4	มติิ	คอื	การใช้	(Use),	เข้าใจ	(Understand),	การสร้าง	
(Create)	และเข้าถึง	(Access)	เทคโนโลยีดิจิทัล
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 Environmental Literacy: ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านสิ่งแวดล้อม                                    

	 การพัฒนานักศึกษาให้มีจิตส�านึกท่ีจะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมให้อยูใ่นสภาพทีด่	ีเหมาะสมต่อการด�ารงชวีติของชุมชนและสงัคม	มคีวามรูค้วามเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับ
สิง่แวดล้อม	สภาวการณ์และเงือ่นไขทีม่ผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	ผลกระทบของสังคมต่อธรรมชาติของโลก	สามารถ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและก�าหนดวิธีการป้องกันแก้ไข	 รวมทั้งการอนุรักษ์รักษา
สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ	ด�าเนนิบทบาททัง้ส่วนบคุคลและบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึง่ของ
สังคมในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 Financial Literacy: ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ                             

	 การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	 สามารถวางแผนและบริหาร
จัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการใช้จ่าย	 การเก็บออม	 และการจัดการหนี้สิน	 ซ่ึงจะเป็นภูมิคุ้มกัน
ทางการเงินทีส่�าคญัทีจ่ะช่วยเพิม่พนูความมัง่คัง่ในการพฒันาคณุภาพชวีติของตนเองและครอบครวั	สามารถรบัมือ
กับความท้าทายต่างๆ	ได้อย่างมั่นคง	เช่น	การบริหารจัดการหนี้ให้เหมาะกับความสามารถของตน	รวมทั้งสามารถ
ตดัสนิใจอย่างมีประสทิธิผลทีต่อบสนองความหลากหลายของบรบิททางการเงนิ	เพือ่ปรบัปรงุความอยูด่มีสีขุทางการ
เงินของปัจเจกและสังคม	และช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมในธุรกิจของระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	น�าไป
สู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ติดต่อเรา

 	 กองกิจการนักศึกษา	ชั้น	3	ศูนย์การเรียนรู้มหิดล	มหาวิทยาลัยมหิดล	999	ถนนพุทธมณฑล	สาย	4

										ต�าบลศาลายา	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	73170

			 โทรศัพท์	0	2849	4527	โทรสาร	0	2849	4510

ติดตามข่าวสารกิจกรรม ได้ที่ 

	 		กองกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	(@MUOPSA)

													https://www.facebook.com/MUOPSA/

เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล		

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

เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล		 									https://activity.mahidol.ac.th/
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พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและถวายสัตย์ปฏิญาณ
	 เป็นกจิกรรมท่ีส่งเสรมิให้นกัศกึษาได้น้อมถวายราชสกัการะ	สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรม

ราชชนก	 และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล	 และการ

ปฏิญาณตนของนักศึกษาใหม่	 ในการตั้งมั่นในการที่จะเป็นผู้ประพฤติ	 ปฏิบัติชอบ	 และน้อมถึงพระราชปณิธานของ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก	ที่ว่า	“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง	ประโยชน์

ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง	ลาภทรัพย์	และเกียรติยศจะตามแก่ท่าน	เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตต่อไป

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ	 คุณค่า	 เกิดความภาคภูมิใจ	

ในนาม	 “มหิดล”	 รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจในการด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในตัวเอง	 ได้พบศิษย์เก่าที่ท�าคุณ

ประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม	 ถือเป็นพิธีการต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในหอ

ประชุม	“มหิดลสิทธาคาร”	(Prince	Mahidol	Hall)	ซึ่งเป็น	Landmark	ใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล	ที่จะสะท้อนถึง

ความสง่างามและแสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการแพทย์และด้านการดนตรีแห่งภูมิภาคนี้ได้เป็น

อย่างดี	 โดยเฉพาะการจัดแสดงด้านดนตรี	 ที่มีความพิถีพิถันทางด้านการออกแบบระบบ	 Acoustic	 รวมถึง	 Space	

ภายในอาคาร	 ให้สามารถถ่ายทอดคุณภาพของเสียงที่เกิดขึ้นจากการแสดงบนเวที	 ถึงผู้ชมในทุก	 ๆ	 ที่นั่ง	 จ�านวน	

2,000	ที่นั่งได้เป็นอย่างดี

  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบการให้บริการและสวัสดิการ	 ระบบระเบียบ	 แนวทางการปฏิบัติด้านต่าง	 ๆ	

และโอกาสทางการศึกษา	 รวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	 ถือเป็นพิธีการต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยมหิดล

ของเราอย่างเป็นทางการ

งานเบิกฟ้ากิจกรรม
 งานที่นักศึกษาใหม่	 จะได้พบและท�าความรู้จักกับชมรมกิจกรรมด้านต่าง	 ๆ	 ของมหาวิทยาลัยโดยมีรุ่นพี่

จากชมรมต่าง	 ๆ	 มาพบปะแนะน�ารูปแบบกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของชมรมให้น้อง	 ๆ	 ได้ทราบ	 รวมถึงการับ

สมาชิกนักศึกษาใหม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมตามความชอบและสมัครใจใน	“งานเบิกฟ้ากิจกรรม”		

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม
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สนามกีฬาภายใต้การดูแลของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  เปิดบริการทุกวัน 08.30 – 20.00 น. โทร 0 2441 4296 - 8 ต่อ 101 หรือ 103

	 	 สนามฟุตบอลกลางแจ้ง	ขนาด	2	สนาม	มีอัฒจันทร์ขนาด	600	ที่นั่ง	(ฝั่งมีหลังคา)

	 	 สนามกรีฑา	ประกอบด้วยลู่ยางสังเคราะห์	จ�านวน	8	ช่องวิ่ง

สนามกีฬาที่เปิดให้บริการ

	 •	สนามฟุตบอลกลางแจ้ง	ขนาด	2	สนาม	มีอัฒจันทร์ขนาด	600	ที่นั่ง	(ฝั่งมีหลังคา)

	 •	สนามกรีฑา	ประกอบด้วยลู่ยางสังเคราะห์	จ�านวน	8	ช่องวิ่ง

	 •	สนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐานพื้นปาเก้	อยู่ภายในอาคารอเนกประสงค์	จ�านวน	1	สนาม	พร้อมไฟส่องสว่าง

	 •	สนามเซปักตะกร้อ	ขนาดมาตรฐาน	2	สนาม	อยู่ภายในอาคารเซปักตะกร้อพร้อมไฟส่องสว่างและอัฒจันทร์

ส�าหรับนั่งชม

	 •	สนามตะกร้อลอดห่วงกลางแจ้งขนาดมาตรฐาน	จ�านวน	1	สนาม

	 •	สนามเปตองขนาดมาตรฐาน	จ�านวน	32	สนาม	พร้อมไฟส่องสว่าง
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เปิดให้บริการทุกวัน 13.00 – 20.00 น. โทร 0 2441 4296 8 ต่อ 101 หรือ 103

	 •	สนามแบดมินตันขนาดมาตรฐาน	(ภายในอาคาร)	จ�านวน	9	สนาม	พร้อมไฟส่องสว่าง

	 •	สนามเทนนิสพื้นยางสังเคราะห์ขนาดมาตรฐาน	(กลางแจ้ง)	จ�านวน	9	สนาม	พร้อมไฟส่องสว่าง

สนามกีฬา ภายใต้การดูแลของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เปิดให้บริการทุกวัน 07.00 – 21.00 น. โทร 0 2441 4400

	 •	สนามฟุตบอล	ด้านหลังหอพักนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

สนามกีฬา ภายใต้การดูแลของกองกิจการนักศึกษา 
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 20.00 น. โทร 0 2849 4525

	 •	สนามบาสเกตบอลมาตรฐานภายในอาคาร	(โรงช้าง)	มีอัฒจันทร์	จ�านวน	1	สนาม	พร้อมไฟส่องสว่าง

	 •	สนามวอลเลย์บอลภายในอาคาร	(โรงช้าง)	มีอัฒจันทร์	จ�านวน	1	สนาม	พร้อมไฟส่องสว่าง

•	สระว่ายน�้า	50	เมตร	(กว้าง	25	เมตร	ยาว	50	เมตร												
ลึก	1.80	เมตร)	และ	สระว่ายน�้า	25	เมตร	(กว้าง	25	
เมตร	ยาว	25	เมตร	ลึก	1.40	เมตร)
•	สระกระโดด	(ลึก	6	เมตร	สูง	10	เมตร)	
•	สระเด็ก	และ	สระรูปโค้ง	เหมาะส�าหรับการฝึกว่ายน�้า	
และท�ากิจกรรมทางน�้าอื่น	ๆ
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เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 20.00 น. โทร 0 2849 4525

	 •	สนามบาสเกตบอลยางสังเคราะห์	(มีหลังคา)	ขนาดมาตรฐาน	จ�านวน	2	สนาม	พร้อมไฟส่องสว่าง

	 •	สนามฟุตซอลยางสังเคราะห์	(มีหลังคา)	ขนาดมาตรฐาน	จ�านวน	1	สนาม	พร้อมไฟส่องสว่าง

	 •	สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้งขนาดมาตรฐาน	จ�านวน	1	สนาม	พร้อมไฟส่องสว่าง

	 •	สนามสตรีทบาสเกตบอลกลางแจ้ง	(หลังบ้านศรีตรัง)	2	สนาม

	 •	สนามวอลเลย์บอลชายหาด	(บ้านมหิดล)	1	สนาม

	 •	ฟิตเนสกลางแจ้ง	(บ้านมหิดล)	

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00 – 20.00 น. โทร 0 2849 4525

	 •	ห้องออกก�าลังกายกองกิจการนักศึกษา	(ห้องฟิตเนส	ห้องเทเบิลเทนนิส	ห้องสควอช)	ณ	ศูนย์การเรียนรู้มหิดล	

(ชั้น	3)			
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“ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา 2565 ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง”

	 มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล	มุ่งมั่น	สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์	 	และยังมีทุนจ้าง

งานนกัศึกษา		เพือ่ส่งเสรมิให้นักศกึษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ได้สร้างเสรมิประสบการณ์	ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

พัฒนานักศึกษาด้านทักษะขั้นพื้นฐาน	นอกจากนี้ยัง	ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล	ในทุกพันธ

กิจ	 	ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส		 	ผู้พิการ	และผู้สูงอายุ	 	 	ส่งเสริมและสนับสนุน

สวัสดกิารของบคุลากร	และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัมหดิล		ส่งเสริมศลิปะวทิยาการ	วฒันธรรม	เพ่ือด�าเนนิการหรือร่วมมือ

กับองค์การกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

 มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส�านักงานอธิการบดี	ชั้น	2
FB	:	มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
Line	ID	:	@mahidolfoundation
โทร:	0	2849	6111,	0	2849	6359	



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี	พ.ศ.	2552

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2556

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2558

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2558

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2560

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2560

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2561

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี	(ฉบับที่	9)	พ.ศ.	2563

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี	(ฉบับที่	10)	พ.ศ.	2563

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	2553

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล	 

และการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2552

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล	 

และการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2554

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล	 

และการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2557

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น	และระบบคลังหน่วยกิต	พ.ศ.	2563
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 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
• ประกาศคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เร่ือง	การศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2564

• ประกาศคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เร่ือง	ข้อปฏิบัติในการลาเรียน	พ.ศ.	2558

• ประกาศคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เร่ือง	ข้อปฏิบัติในการสอบ	พ.ศ.	2563

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล	เร่ือง	กฎจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	พ.ศ.	2564

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล	เร่ือง	หลักเกณฑ์การขอใช้สถานที่และบริการจากกองกายภาพและ														

สิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2554

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล	เร่ือง	หลักเกณฑ์การขอใช้สถานที่และบริการจากกองกายภาพและ												

สิ่งแวดล้อม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล	เร่ือง	หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าบ�ารุงการใช้สถานที่และบริการจาก

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2564

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล	เร่ือง	หลักเกณฑ์การยืมคืนจักรยานสาธารณะสีขาว	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ศาลายา	พ.ศ.	2560

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล	เร่ือง	มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตร	ี

มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	2560
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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/

เว็บไซต์ท่ีนักศึกษาควรทราบ
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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/

เว็บไซต์ท่ีนักศึกษาควรทราบ
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เอื้อเฟื้อภาพ

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
กองบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหิดล
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หอสมุดเเละคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
หอจดหมายเหตุเเละพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กองกายภาพเเละส่ิงเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการกีฬา
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