ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง กําหนดการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี
รอบ ๔ การรับแบบ Admission ปการศึกษา ๒๕๖๒

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

เพื่อใหการรายงานตัวของนักศึกษาใหม ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ เปนไปดวยความสะดวกและ
เรียบรอย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลกํา หนดให นั ก ศึ ก ษาใหม (ยกเวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) ปฏิบัติตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหครบถวนดังตารางตอไปนี้
กําหนดการกิจกรรมที่นักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตองดําเนินการกอนเขาศึกษา
วัน เดือน ป

๑๒ มิ.ย. ๖๒

กิจกรรม
ประกาศ
รหัสประจําตัว
นักศึกษา

การดําเนินการ
 นักศึกษาตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษาและรายชื่อที่เว็บไซต
https://smartedu.mahidol.ac.th
 หากไมมีรหัสประจําตัวนักศึกษาและรายชื่อปรากฏ ใหติดตอกอง
บริหารการศึกษาโดยดวน ภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๒ โทร. ๐๒ – ๘๔๙๔๕๗๓

๑๒ – ๑๗ มิ.ย.
ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์เขาศึกษาที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th
๖๒

 นักศึกษาใหมใหตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ที่เว็บไซต
https://smartedu.mahidol.ac.th เมื่อเขาระบบแลวจะปรากฏขอความ
๑๒ – ๑๗ มิ.ย. ตรวจสอบรายชื่อผูมี “ทานเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา”
๖๒
สิทธิ์เขาศึกษา
 หากมีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษาโดยดวน ภายในวันที่ ๑๗
มิ.ย. ๖๒ โทร. ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๖๓ , ๐๒ – ๘๔๙-๔๕๖๕ และ ๐๒ –
๘๔๙-๔๕๖๗

หนา ๒ / ๖

วัน เดือน ป

๑๒ – ๑๗ มิ.ย.
๖๒

กิจกรรม

การดําเนินการ

บันทึกขอมูล
ระเบียนประวัติ
นักศึกษาใหม
และดาวนโหลด
แบบฟอรมการ
บริการสุขภาพ

 นักศึกษาใหมบันทึกขอมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหมออนไลน
(e-Profile) ที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู
สารสนเทศนักศึกษา และเมนูระบบระเบียนประวัตินักศึกษา พรอมทั้งดาวนโหลด
แบบฟอรมการบริการสุขภาพจากระบบ e-Profile ใหครบภายในวันที่
๑๗ มิ.ย. ๖๒ โดยจัดสงตามที่อยูที่ดาวนโหลดภายในวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒
เพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดานสิทธิการรักษาพยาบาลตอไป
 ผูที่ไมบันทึกขอมูลระเบียนประวัติฯ ภายในวันที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
การเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 ผูที่มีปญหาในการบันทึกขอมูลใหติดตอกองบริหารการศึกษาโดยดวน
ภายในวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๒ โทร. ๐๒–๘๔๙ –๔๕๗๓ และ ๐๒–๘๔๙ –๔๕๙๔
 ผูที่มีปญหาในการดาวนโหลดและจัดสงแบบฟอรมการบริการสุขภาพ
สอบถามขอมูลไดที่กองกิจการนักศึกษา E-mail : mahidolhealth@
mahidol.edu หรือ FB : @Mahidol Health หรือโทร. ๐๒ – ๘๔๙ ๔๕๐๓ และจัดสงเอกสารตามที่อยูที่ดาวนโหลดภายในวันที่ ๑๘ มิ.ย ๖๒

 สถานที่จําหนายเครื่องแบบนักศึกษาใหม The Harmony สามารถดู
รายละเอียดไดที่ https://th-th.facebook.com/muharmony
โทร. ๐๒-๘๔๙-๔๕๐๐ ตอ ๔๑๒๖, ๔๑๒๘
 เขาระบบที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู
สารสนเทศนักศึกษา และระบบอัพโหลดเอกสาร
 สงรูปถายดิจิตอล หนาตรงเต็มหนา สวมชุดนักศึกษาพิธีการ ไมสวม
แวนตา ทรงผมสุภาพ พื้นหลังสีฟา และจะตองไมถูกปรับแตงทางดิจิตอล
เปนไฟลนามสกุล .jpg โดยมีขนาดความกวาง 230 พิกเซล ความสูง 312
สงไฟลรูปถายพรอม
พิกเซล ขนาดของไฟลไมเกิน 150 KB หรือ
๑๒ – ๑๗ มิ.ย. เอกสารประกอบ
สแกนรูปถายสวมชุดนักศึกษาพิธีการ ไมสวมแวนตา ทรงผมสุภาพ พื้น
๖๒
เพื่อจัดทําบัตร
หลังสีฟา เปนไฟลนามสกุล .jpg โดยมีขนาดความกวาง 230 พิกเซล
ประจําตัวนักศึกษา
ความสูง 312 พิกเซล ขนาดของไฟลไมเกิน 150 KB
 ถายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนดานหนาที่มีรปู ของนักศึกษา บน
กระดาษ A4 โดยใหนักศึกษาลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง แลวสแกน
เปนไฟลนามสกุล .jpg ขนาดภาพเทากับ A4 ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติไฟลภาพและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนหลังจากสงไฟลแลว ๗ วัน
 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองบริหารการศึกษา
โทร. ๐๒ – ๘๔๙ –๔๕๗๓ และ ๐๒ – ๘๔๙ –๔๕๙๔

หนา ๓ / ๖

วัน เดือน ป

กิจกรรม

การดําเนินการ

มีขั้นตอน ดังนี้
๑. ถายสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งดานหนาและดานหลัง
(ดานละ ๑ แผน) โดยใหนักศึกษารับรองสําเนาถูกตองทั้งสองหนา
๒. สแกนเปนไฟลนามสกุล .jpg จํานวน ๒ ไฟล (ดานหนา ๑ ไฟล และ
ดานหลัง ๑ ไฟล) ขนาดภาพเทากับกระดาษ A 4 (800 px x 1132 px)
สงไฟลใบระเบียน
๑๒ – ๑๗ มิ.ย.
และขนาดไฟลไมเกิน 2 MB
แสดงผลการเรียนฯ
๖๒
๓. เขาระบบนักศึกษาที่ เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th
(ปพ ๑ : พ)
เลือกเมนูสารสนเทศนักศึกษา และระบบอัพโหลดเอกสาร
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติไฟลใบระเบียนแสดงผลการ
เรียนฯ หลังจากสงไฟลแลว ๗ วัน
 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองบริหารการศึกษา
โทร. ๐๒ – ๘๔๙ –๔๕๗๓ และ ๐๒ – ๘๔๙ –๔๕๙๔
 เขาระบบ ที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนฯ เมนูใบชําระเงิน ระบบจะแสดง
รายการใบแจงหนี้ กดเลือกปุม Payment เพื่อแสดง QR Code
 สแกน QR Code จากหนาจอ ผานแอพพลิเคชั่นของธนาคาร (Mobile
Banking) ทั้งนี้ QR Code ที่แสดงบนหนาจอนี้ สามารถชําระเงินไดภายใน
ชําระเงิน
เวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เทานั้น
๑๓ – ๑๘ มิ.ย.
คาธรรมเนียม
 โปรดเก็บหลักฐานการชําระเงิน (สลิปธนาคาร) เพื่อแสดงตอมหาวิทยาลัย
๖๒
การศึกษา
เมื่อพบปญหาการชําระเงิน
 หากนักศึกษาไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา จะถือวาสละสิทธิ์การเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ผูที่ชําระเงินแลว มหาวิทยาลัย
มหิดลจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ
 ผูที่มีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๖๓,
๐๒ – ๘๔๙ –๔๕๖๕ และ ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๖๗
 เฉพาะนักศึกษาที่ประสงคจะพักหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) ของ
มหาวิทยาลัยใหจองหอพักในระบบออนไลนที่เว็บไซต
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent หรือ
๒๒ – ๒๔ ก.ค. จองหอพักนักศึกษา http://www.student.mahidol.ac.th
๖๒
(บานมหิดล)
 เริ่มเปดใหจองหอพักวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ
ปดจองหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) วันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 กรณีขัดของในการดําเนินการใหติดตอหอพักนักศึกษา (บาน
มหิดล) โทร. ๐๒ – ๔๔๑ – ๙๑๑๖

หนา ๔ / ๖

วัน เดือน ป

กิจกรรม

การดําเนินการ

๒๗ – ๒๙ ก.ค.
๖๒

รับกุญแจหอพัก
นักศึกษา
(บานมหิดล)

เมื่อนักศึกษาจองหอพัก และชําระผานระบบ QR Code เรียบรอยแลว ให
นักศึกษานําหลักฐานการชําระเงินมายื่นขอรับกุญแจหอพัก ณ สํานักงาน
หอพักนักศึกษา ภายในเวลาราชการ

๒๗ ก.ค. ๖๒

กิจกรรม
ผูปกครองพบ
ผูบริหาร

ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลชี้แจงรายละเอียด และแนะนํามหาวิทยาลัยแก
ผูปกครอง

๒๗ ก.ค. ๖๒

อบรมการ
ลงทะเบียนเรียน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

ผูอํานวยการกองบริหารการศึกษาชี้แจงการลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป สําหรับนักศึกษาใหม ติดตามรายละเอียดไดที่เว็บไซต
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent

๓๐ ก.ค. ๖๒

กิจกรรมรับนองเขา เวลา ๑๘..๓๐ น. นักศึกษาหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) เขารวมกิจกรรมรับ
บานมหิดล
นองเขาบาน (บานมหิดล)

๓๐ – ๓๑ ก.ค.
๖๒

รับบัตรประจําตัว
นักศึกษา

นักศึกษารับบัตรประจําตัวนักศึกษา (Smart Card) ใหตรวจสอบ
กําหนดการรับบัตรประจําตัวนักศึกษาไดที่เว็บไซต
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent เมนูขาว/ประกาศ

ตรวจทันตกรรม
แรกเขา

นักศึกษาตองเขารับการตรวจทันตกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ตามรายละเอียดในประกาศตรวจทันตกรรมที่แจงไวที่
เว็บไซต http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent
 นักศึกษาจะตองผานการตรวจทันตกรรมแรกเขาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด จึงจะสามารถเขารับบริการทันตกรรมของมหาวิทยาลัย
ตามประกาศหลักเกณฑและสิทธิ์การรับบริการสุขภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
 กรณีขัดของในการดําเนินการใหติดตอกองกิจการนักศึกษา E-mail :
mahidolhealth@mahidol.edu หรือ
Facebook :@Mahidol Health หรือโทร. ๐๒ – ๘๔๙ – ๔๕๐๓

๓๐ ก.ค. – ๒
ส.ค. ๖๒

๓๑ ก.ค. ๖๒

กิจกรรมอพยพ
นักศึกษาหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) เขารวมกิจกรรมอพยพปลอดภัยใน
ปลอดภัยใน
สถานการณฉุกเฉินตั้งแต เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป
สถานการณฉุกเฉิน

หนา ๕ / ๖

วัน เดือน ป

กิจกรรม

๑ – ๓ ส.ค. ๖๒

กองทุนกูยืมเพื่อ
การศึกษา
(กยศ./กรอ.)

๑ ส.ค. ๖๒

ตรวจสอบกลุมเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
และรายวิชา
เลือกเสรี

ลงทะเบียนเรียนวิชา
ศึกษาทั่วไป และวิชา
๑ – ๘ ส.ค. ๖๒
เลือกเสรี ในระบบ
ออนไลน
พรอมชําระเงิน

๑๓ ส.ค. ๖๒

พิธีถวายราช
สักการะฯ และพิธี
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม
ระดับมหาวิทยาลัย

การดําเนินการ
เฉพาะนักศึกษาที่ตองการกูยืมเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)และ
กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผกู กับรายไดในอนาคต (กรอ.) ใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่เว็บไซต http://www.op.mahidol.ac.th/sa
 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองกิจการนักศึกษา
โทร. ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๐๖ ถึง ๗
 นักศึกษาตรวจสอบกลุมเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent เลือกเมนูลิงคที่
เกี่ยวของ และเมนูขอมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลือกเสรี
 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองบริหารการศึกษา
โทร. ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๘๖
 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน โดยเขาเว็บไซต
https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนูระบบลงทะเบียนนักศึกษา
และเมนูเพิ่มรายวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป /
รายวิชาเลือกเสรีไดตามความสนใจ ซึ่งบางวิชาจํากัดจํานวนผูเรียน หากมีผู
เลือกเต็มชั้นเรียนแลว จะไมสามารถเลือกได ใหเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่น
แทน เมื่อเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงรายการใบแจงหนี้ กดเลือกปุม
Payment เพื่อแสดง QR Code
 สแกน QR Code จากหนาจอ ผานแอพพลิเคชั่นของธนาคาร (Mobile
Banking) ทั้งนี้ QR Code ที่แสดงบนหนาจอนี้ สามารถชําระเงินไดภายใน
เวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ ๘ ส.ค. ๖๒ เทานั้น
 โปรดเก็บหลักฐานการชําระเงิน (สลิปธนาคาร) เพื่อแสดงตอมหาวิทยาลัย
เมื่อพบปญหาการชําระเงิน
 ผูที่มีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๖๓,
๐๒ – ๘๔๙ –๔๕๖๕ และ ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๖๗
 เวลา ๐๖.๓๐ น. นักศึกษาหญิงตั้งแถวลานบานศรีตรัง (หอ ๑๑)
นักศึกษาชายตั้งแถว ถนนหนาองคพระ พรอมเดินมายังอาคารศูนยการ
เรียนรูมหิดล เพื่อเขารวมพิธีถวายราชสักการะฯ
 นักศึกษาเขารวมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
นักศึกษาใหมสามารถศึกษาขั้นตอนและพิธีการถวายราชสักการะฯ
ไดที่ชองทาง "We Mahidol" Applications
https://op.mahidol.ac.th/sa/
Facebook :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ MU HOME

หนา ๖ / ๖

วัน เดือน ป
๑๔ ส.ค. ๖๒

กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษา  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสําหรับสวนงาน ปการศึกษา ๒๕๖๒
ใหมระดับสวนงาน สถานที่ : ตามที่สวนงานกําหนด

กิจกรรมสโมสร
นักศึกษา
๑๕ – ๑๘ ส.ค. มหาวิทยาลัยมหิดล
๖๒
- กิจกรรมรักนอง
- กิจกรรมจิตอาสา
มหิดล (Mahidol
Volunteer)
๑๙ ส.ค. ๖๒

การดําเนินการ

เปดเรียนภาค
การศึกษาตน

 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม
ปการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมรักนอง และกิจกรรมจิตอาสามหิดล
(Mahidol Volunteer)
สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๒

ทั้งนี้ หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาในการดําเนินการตามขอใด ใหติดตอกองบริหารการศึกษา
อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม โทรศัพท
๐๒ – ๘๔๙-๔๕๖๒-๓, ๐๒ – ๘๔๙-๔๕๖๕ หรือ ๐๒ – ๘๔๙-๔๕๖๗
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายการศึกษา
ปฏิบัติหนาทีแ่ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

