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คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
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ค�ำน�ำ

คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน ได้รับทราบข้อมูลการขึ้นทะเบียน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เมื่อศึกษาเข้าใจ
แล้ ว จะท� ำ ให้ ก ารขึ้ น ทะเบี ย น และการด� ำ เนิ น การอื่ น ๆ เป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว
ในคู ่ มื อ นี้ ไ ด้ ส รุ ป ข้ อ มู ล ที่ นั ก ศึ ก ษาควรทราบ เช่ น ขั้ น ตอน / เอกสารที่ ต ้ อ งใช้ ป ระกอบการ
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา การช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา
และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ เป็นต้น
กองบริหารการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะศึกษาคู่มือเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ต่อ
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนเป็นไปอย่างถูกต้อง

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม ๒๕๕๖
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การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
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ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
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แผนผังการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล

๔
๘
๑๑
๑๔
๑๕
๑๖
๒๐
๒๑
๒๕
๒๗
๒๘
๓๐
๓๓
๓๕
๓๖
๓๗
๓๙
๔๒                          

คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 3

กำรขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา หมายถึง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลได้รายงานตน
เพื่อรับสิทธิ์การเป็นนักศึกษาโดยยื่นหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ทั้งนี้จะต้องด�าเนินการ
ตามวัน เวลาที่ก�าหนด ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วจะได้รับบัตรและรหัสประจ�าตัวนักศึกษา
เพื่อแสดงสถานภาพการเป็นนักศึกษา
๑. การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนส�าหรับนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดลก�าหนดให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายงานตัวขึ้นทะเบียน
นักศึกษาในวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยแยกตามคณะ / หลักสูตรที่ อาคาร
ส� า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศาลายา ผู ้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หลักสูตรปกติ (ไทย) จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการด�าเนินการมี
๒ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ กำรกรอกทะเบียนประวัตินักศึกษำออนไลน์
ให้กรอกทะเบียนประวัตินักศึกษาออนไลน์ตามวันที่ก�าหนดในแต่ละปีการศึกษาโดยเข้า
เว็บไซต์ที่ www.student.mahidol.ac.th/newstudent56 เลือกเมนูกรอกทะเบียนประวัติ
นักศึกษา (E - Proﬁle) พิมพ์ข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน คณะ / มหาวิทยาลัยจะน�าข้อมูลที่ได้ไป
จัดท�าทะเบียนรายชื่อและออกรหัสประจ�าตัวนักศึกษา ผู้ที่ไม่ได้กรอกระเบียนประวัติออนไลน์
จะไม่มีชื่อ ไม่มีรหัสประจ�าตัว ซึ่งท�าให้ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหิดล
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ขั้นตอนที่ ๒ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง
ให้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ จัดเรียงให้เรียบร้อย (ดูหน้าที่ ๒๐) มายื่นในวันขึน้ ทะเบียน
นักศึกษาด้วยตนเอง (วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) พร้อมถ่ายรูปท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
และด�ำเนินการอื่นๆ ตามวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ผู้ที่ไม่ได้ด�ำเนินการครบทั้ง ๒ ขั้นตอน จะไม่มีสิทธิ์เข้าเรียน กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย
ไม่ ส ามารถขึ้ น ทะเบี ย นนั กศึกษาใหม่ด ้วยตนเองได้ ให้ ท� ำ หนั งสื อขอผ่ อนผั น และแจ้ งสาเหตุ
ก่อนวันขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า ๓ วันท�ำการ เพื่อขออนุมัติจากอธิการบดี โดยส่งที่งานทะเบียน
และประมวลผล กองบริหารการศึกษา ชั้น ๔ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา โทร.
๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๖๓ - ๗ ผู้ที่ไม่ด�ำเนินการขอผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษรจะไม่มีสิทธิ์
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์การเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลได้
๒. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบออนไลน์
• นั ก ศึ ก ษาใหม่ที่ผ ่านการคัดเลือกระบบแอดมิช ชั่นกลาง เมื่อกรอกทะเบียน
ประวัตินักศึกษาออนไลน์ตามขั้นตอนที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์
โดยเข้าเว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/newstudent56 เลือกเมนูการลงทะเบียนเรียน
จะปรากฏรายวิชาบังคับของภาคการศึกษาแรกของชั้นปีที่ ๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน
ทุกรายวิชายกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษให้เลือกเพียง ๑ วิชา (๓ หน่วยกิต) เท่านั้น โดย
นักศึกษาต้องตรวจสอบกลุ่มเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษก่อนลงทะเบียนเรียน หากเลือกเกิน
๑ วิชา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนเกิน และนักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี* ได้ ตามความสนใจจากรายการของรายวิชาเลือกที่ปรากฏ ซึ่งวิชา
เลือกบางวิชาจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เรียน หากมีผู้เลือกเต็มชั้นเรียนแล้วจะไม่สามารถเลือกได้ ให้เปลี่ยน
ไปเลือกรายวิชาอื่นแทน (ส�ำหรับหลักสูตรที่ไม่ต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษานี้
นักศึกษาจะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีได้) เมื่อเรียบร้อยแล้วให้สั่งพิมพ์ใบรับรอง
การช�ำระเงินระบุ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและน�ำไปช�ำระเงินผ่านธนาคาร (ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หรือธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน))
ทุกสาขาทั่วประเทศ และเก็บใบรับรองการช�ำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
• นักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกระบบมหิดลโควตา ระบบการคัดเลือกของ
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และระบบรับตรงของคณะ / วิทยาลัย
ที่มหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้ในขณะที่ยังไม่ทราบคะแนนการจัดกลุ่ม
เรียน หลังจากมหาวิทยาลัยทราบคะแนนแล้วจะปรับระดับรายวิชาภาษาอังกฤษในฐานข้อมูล
ลงทะเบียนเรียนให้ภายหลังเปิดภาคการศึกษาแล้วให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตามประกาศกลุ่มเรียน
ของมหาวิทยาลัยฯ ส�ำหรับนักศึกษาที่กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาออนไลน์ตามขั้นตอนที่ ๑
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และช�ำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาเลือกเสรี* ในระบบ
ออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/newstudent56 เลือกเมนูการลงทะเบียน
ปกติ โดยให้นักศึกษาเลือกรายวิชาเอง ตามความสนใจจากรายการของรายวิชาที่ปรากฏวิชาเลือก
บางวิชาจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เรียน หากมีผู้เลือกเต็มชั้นเรียนแล้วจะไม่สามารถเลือกได้ จะต้องเปลี่ยน
ไปเลือกรายวิชาอื่นแทน (ส�ำหรับหลักสูตรที่ไม่ต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษานี้
นักศึกษาจะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีได้) เมื่อเรียบร้อยแล้วให้สั่งพิมพ์ใบรับรอง
การช�ำระเงินระบุค่าธรรมเนียมการศึกษา และน�ำไปช�ำระเงินผ่านธนาคาร (ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หรือธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน))
ทุกสาขาทั่วประเทศและเก็บใบรับรองการช�ำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
๓. การช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจากบั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ข องนั ก ศึ ก ษา
(ยกเว้นภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต้องไปช�ำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด)
มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ระบบการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยหักเงินจากบัญชี
ออมทรัพย์ของนักศึกษาผ่านธนาคาร ดังนั้น นักศึกษาทุกคนจะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ของธนาคารที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด (ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์)
และท�ำหนังสือยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝาก โดยการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมได้ที่เว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/newstudent56 และ
น�ำไปให้ธนาคารที่นักศึกษาประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากหรือธนาคารที่นักศึกษามีบัญชีเงินฝากอยู่
ลงนามรับรอง แล้วน�ำหนังสือยินยอมฉบับจริงยื่นต่อมหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
(วั น ที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ด้ ว ยตนเองในจุ ด ที่ ก� ำ หนด ผู ้ ที่ มี บั ญ ชี กั บ ธนาคารที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนดอยู่แล้วไม่จ�ำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่แต่ต้องจัดท�ำหนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝาก และน�ำไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร สาขาที่มีบัญชีอยู่ลงนามและประทับตรา
ธนาคารพร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน (รับรองส�ำเนาถูกต้อง) และน�ำไปส่งให้
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเปิด
บัญชีใหม่และจัดท�ำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีธนาคารที่มหาวิทยาลัย
ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้
ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โดยจะมีธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีสาขาในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และบริเวณใกล้เคียงมาให้บริการเปิด
บัญชีเงินฝาก และท�ำหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเพื่อยื่นให้มหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๙ - ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖
........................................................................................
* นักศึกษาไม่จ�ำเป็นต้องเรียนรายวิชาเลือกเสรีในปีการศึกษานี้ก็ได้ ทั้งนี้ควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ�ำหลักสูตรก่อน
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ทั้งนี้ ก่อนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องมีเงินฝากเข้าบัญชี
ธนาคารไม่น้อยกว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาค
❂

นักศึกษาที่ได้รับทุน

นักศึกษาที่ได้รับทุนจากหน่วยงานรัฐโครงการต่างๆ หรือส่วนงานอื่นๆ หรือนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในภาคการศึกษาต้น (ภาคแรก ที่เข้าศึกษา) ต้องส�ำรองจ่าย
ก่อน โดยสั่งพิมพ์ใบรับรองการช�ำระเงินที่ระบุค่าธรรมเนียมการศึกษาและน�ำไปช�ำระที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อเงินทุนโอนให้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะจ่ายคืนให้นักศึกษาต่อไป ส�ำหรับ
ภาคการศึกษาที่สองเป็นต้นไปนักศึกษาไม่ต้องส�ำรองจ่าย
❂

นักศึกษาที่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการเงินและไม่สามารถช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามก�ำหนด
หรือผู้มีเหตุจ�ำเป็นไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามก�ำหนด ให้ยื่นค�ำร้องขอผ่อนผันก่อนถึง
ก�ำหนดการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๓ วัน ที่งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา
ชั้น ๔ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา หรือที่งานการศึกษาของคณะที่สังกัด ทั้งนี้จะต้อง
ระบุเหตุผลอันสมควรพร้อมเอกสารหลักฐานยืนยัน ผู้ขอผ่อนผันการช�ำระเงินให้ระบุเวลาการ
ช�ำระภายในระยะเวลาของภาคการศึกษานั้น ในการนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อได้รับ
การผ่อนผันจะให้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาประเภทค้างช�ำระ การไม่ขอผ่อนผันล่วงหน้าและมีผล
ให้ลงทะเบียนล่าช้า นักศึกษาจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมพร้อมค่าปรับที่ล่าช้า ส่วนผู้ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษาให้ช�ำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาของภาคการศึกษาที่ลาพัก ภายใน
เวลาไม่เกิน ๔ สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก�ำหนดการผ่อนผันและไม่ด�ำเนินการใดๆ
จะถือว่าไม่ประสงค์จะศึกษาต่อไป ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยจะให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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ก�ำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา และตรวจทันตกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
คณะ

ขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่

ตรวจทันตกรรม

แพทยศาสตรบัณฑิต

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖

กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต/การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖

แพทยศาสตรบัณฑิต

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบัณฑิต

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี)

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์
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คณะ

ขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่

ตรวจทันตกรรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

วท.บ. (รังสีเทคนิค)

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยฯ)

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อ�ำนาจเจริญ)

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะกายภาพบ�ำบัด
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ�ำบัด / กิจกรรมบ�ำบัด)
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
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คณะ

ขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่

ตรวจทันตกรรม

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย)

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกก�ำลังกายและการกีฬา)

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกก�ำลังกายและการกีฬา : ฟุตบอล)

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
วิทยาลัยศาสนศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
แพทยศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดการตรวจทันตกรรม ตามประกาศเรื่อง การตรวจทันตกรรมของนักศึกษา
			 มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
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ก�ำหนดการตรวจทันตกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลก� ำ หนดให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กเข้ า มาศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร เข้ารับการตรวจ ทันตกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
สถานที่ลงทะเบียน
รับการตรวจ

คณะ / ประเภทวิชา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(๒๙๕ คน)
- แพทย์แผนไทยประยุกต์ (๖๕ คน)
- เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
(๒๕ คน)
- กายอุปกรณ์ (๒๕ คน)

แผนกทันตกรรม
ชั้น ๖ ตึกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลศิริราช

ก�ำหนด วัน / เวลา ตรวจ
อังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔ ๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมเครื่องกล/เคมี (๑๔๕ คน)
- วิศวกรรมอุตสาหกรรม (๗๐ คน)
- วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร (๗๓ คน)
- วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมโยธา (๑๑๐ คน)
- วิศวกรรมชีวการแพทย์ (๔๕ คน)

พุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์ (๒๘๐ คน)

พฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา สถาบัน
พระบรมราชชนก
- แพทยศาสตร์ (๑๔๕ คน)
คณะเภสัชศาสตร์
- เภสัชศาสตร์ (๑๕๓ คน)

จันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
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สถานที่ลงทะเบียน
รับการตรวจ

แผนกทันตกรรม
อาคาร ๑ ชั้น ๑
โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะ / ประเภทวิชา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
- แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(๑๘๐ คน)
- ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(๓๐ คน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
(๗๐ คน)

อังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๒ .๐๐ น.

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
- พยาบาลศาสตร์ (๒๓๐ คน)

พุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

คณะวิทยาศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ (รหัส ๕๖๐๕๐๐๑ ๕๖๐๕๒๐๐)
- วิทยาศาสตร์ (รหัส ๕๖๐๕๒๐๑ ๕๖๐๕๔๐๐)

พฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

คณะทันตแพทยศาสตร์
คลินิกทันตกรรมทั่วไป - ทันตแพทยศาสตร์ (๑๒๖ คน)
ขั้นสูง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ - สาธารณสุขศาสตร์ (๒๕๐ คน)
ชั้น ๕
(นครสวรรค์ ๔๐ คน/อาชีวอนามัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ และความปลอดภัย)
ถนนโยธี
- สาธารณสุขศาสตร์
(อ�ำนาจเจริญ ๒๑๐ คน)
แผนกทันตกรรม
ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก

ก�ำหนด วัน / เวลา ตรวจ

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
อังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
พุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
การออกก�ำลังกาย (๙๕ คน)
- การออกก�ำลังกายและการกีฬา
๑๐.๓๐. - ๑๒.๐๐ น.
(๙๕ คน)
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สถานที่ลงทะเบียน
รับการตรวจ

คณะ / ประเภทวิชา

ก�ำหนด วัน / เวลา ตรวจ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
สิ่งแวดล้อม (๗๐ คน)
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- เวชระเบียน (๖๐ คน)
๑๔.๐๐ - ๑๕ .๓๐ น.
แผนกทันตกรรม
ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี
- เทคโนโลยีการอาหาร/ชีววิทยา
เชิงอนุรักษ์ (๑๒๐ คน)
- วิทยาศาสตร์การเกษตร/ธรณีศาสตร์
(๙๐ คน)
- การจัดการ (๘๐ คน)

อังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

คณะศิลปศาสตร์
- ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (๑๙๐ คน)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (๕๓ คน)
วิทยาลัยศาสนศึกษา (๖๐ คน)

พุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

คณะเทคนิคการแพทย์
- เทคนิคการแพทย์ (๑๒๘ คน)
- รังสีเทคนิค (๗๘ คน)
คณะกายภาพบ�ำบัด (๑๓๐ คน)

พฤหัสบดี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ทัง้ นี้ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการตรวจทางทันตกรรมเฉพาะสถานที่ ทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
ให้เท่านั้น การเข้ารับการตรวจทางทันตกรรมไม่เสียค่าใช้จ่าย การแต่งกายให้แต่งชุดนักเรียน /
ชุดนักศึกษา
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การจัดท�ำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำ� เนินการจัดท�ำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพือ่ ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๒ เป็นต้นมา และเพื่อให้การจัดท�ำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปีการศึกษา
๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงก�ำหนดรายละเอียด วันเวลาในการจัดท�ำ
สัญญาการเป็นนักศึกษาไว้ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารแบบค�ำขอรหัสผ่าน (Password) ของบิดามารดา เพื่อ
เข้าท�ำสัญญานักศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปให้นักศึกษาพร้อมกับคู่มือการขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒. นักศึกษาจะต้องให้บิดามารดากรอกข้อมูล และมอบฉันทะให้นักศึกษาน�ำมาขอรับ
รหัสผ่าน (Password) ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จุดรายงานตัวและส่งเอกสาร
(จดที่ ๒) เพื่อเข้าระบบการจัดท�ำสัญญาต่อไป
๓. มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบการจัดท�ำสัญญาเพื่อให้นักศึกษา บิดา และมารดาเข้าท�ำ
สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ
พยาบาลศาสตร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
โดยเข้าระบบการจัดท�ำสัญญาได้ที่ mu e-Contract หรือที่ https//: econtract.mahidol.ac.th/
๔. นักศึกษาที่ไม่ด�ำเนินการจัดท�ำสัญญาให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่
สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้จนกว่าจะจัดท�ำสัญญาแล้วเสร็จ และจะต้องช�ำระค่าปรับให้กับ
มหาวิทยาลัยเป็นเงิน ๕๐๐ บาทในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดระบบ และต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน
อีกในอัตราวันละ ๑๐๐ บาทนับถัดจากวันทีม่ หาวิทยาลัยเปิดระบบท�ำสัญญาฯจนกว่าจะด�ำเนินการ
จัดท�ำสัญญาแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ค่าปรับเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ในส่วนของ
อัตราค่าปรับเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๓
ในส่วนที่ลงทะเบียนล่าช้าซึ่งให้น�ำมาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ - ๘๔๙-๖๒๖๖ - ๗๐
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ปฏิทินการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
กิจกรรม

วัน - เวลา - สถานที่

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ด้วยตนเอง

๒๙ - ๓๐ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
อาคารส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

๓๑ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหิดล จัดกิจกรรมส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่

๑ - ๒ มิ.ย. ๕๖
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ของคณะ

๕ มิ.ย. ๕๖ (ช่วงบ่าย)
สถานที่ตามที่คณะก�ำหนด

ไหว้ครู

๑๓ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

๓ มิ.ย. ๕๖

๔ พ.ย. ๕๖

๓๑ มี.ค. ๕๖

สอบกลางภาค

๒๙ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๕๖

๒๓ - ๒๗ ธ.ค. ๕๖

–

สอบปลายภาค

๒๓ ก.ย. - ๓ ต.ค. ๕๖ ๒๔ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๕๖ ๑๙ - ๒๒ พ.ค. ๕๗

		

วัน

เปิดภาค

ปิดภาค

๔ ต.ค. ๕๖

๗ มี.ค. ๕๖

๒๗ พ.ค. ๕๗
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ก�ำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
คณะ / สาขาวิชา / รหัสประจ�ำตัว

เวลา

คณะพยาบาลศาสตร์
• สาขาพยาบาลศาสตร์
๕๖๐๙๐๐๑ - ๕๖๐๙๑๐๐
๕๖๐๙๑๐๑ - ๕๖๐๙๒๘๐

๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น.
๐๘.๒๐ - ๐๙.๐๐ น.

คณะวิทยาศาสตร์
• สาขาวิทยาศาสตร์
๕๖๐๕๐๐๑ - ๕๖๐๕๒๐๐
๕๖๐๕๒๐๑ - ๕๖๐๕๔๐๐

๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๐ น.
๐๙.๔๐ - ๑๐.๒๐ น.

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
• สาขาแพทยศาสตร์
๕๖๒๒๐๐๑ - ๕๖๒๒๑๔๕

๑๐.๒๐ - ๑๐.๕๐ น.

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
• สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร / ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
๕๖๒๔ xxx - ๕๖๒๔ xxx (๑๒๐ คน)
วิทยาศาสตร์การเกษตร / ธรณีศาสตร์
๕๖๒๔xxx - ๕๖๒๔xxx (๙๐ คน)
• สาขาการจัดการ
๕๖๑๗๐๐๑ - ๕๖๑๗๐๘๐
คณะสัตวแพทยศาสตร์
		 • สาขาสัตวแพทยศาสตร์
๕๖๑๖๐๐๑ - ๕๖๑๖๐๕๐
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๑๐.๕๐ - ๑๑.๒๐ น.
๑๑.๒๐ - ๑๑.๔๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.

๑๓.๑๕ - ๑๓.๒๕ น.

ก�ำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
คณะ / สาขาวิชา / รหัสประจ�ำตัว

เวลา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
• สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย
๕๖๗๐xxx - ๕๖๗๐xxx (๙๕ คน)
• สาขาการออกก�ำลังกายและการกีฬา
๕๖๗๐xxx - ๕๖๗๐xxx (๙๕ คน)

๑๓.๒๕ - ๑๓.๔๕ น.

คณะกายภาพบ�ำบัด
• สาขากายภาพบ�ำบัด
๕๖๑๐๐๐๑ - ๕๖๑๐๑๐๐
• สาขากิจกรรมบ�ำบัด
๕๖๒๓๐๐๑ - ๕๖๒๓๐๓๐

๑๔.๐๕ - ๑๔.๒๕ น.
๑๔.๒๕ - ๑๔.๓๐ น.

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
• สาขาเวชระเบียน
๕๖xxxxx - ๕๖xxxxx (๖๐ คน)

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
• สาขาแพทยศาสตร์
๕๖๐๒๐๐๑ - ๕๖๐๒๑๘๐
• สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๕๖๒๐๐๐๑ - ๕๖๒๐๐๓๐
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
• สาขาแพทยศาสตร์
๕๖๑๔๐๐๑ - ๕๖๑๔๐๗๐
คณะเทคนิคการแพทย์
• สาขาเทคนิคการแพทย์
๕๖๐๖๐๐๑ - ๕๖๐๖๑๒๘
• สาขารังสีเทคนิค
๕๖๐๗๐๐๑ - ๕๖๐๗๐๗๘

๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๕ น.

๑๔.๔๕ - ๑๕.๒๐ น.
๑๕.๒๐ - ๑๕.๒๕ น.
๑๕.๒๕ - ๑๕.๔๐ น.
๑๕.๔๐ - ๑๖.๐๕ น.
๑๖.๐๕ - ๑๖.๒๐ น.
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ก�ำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
คณะ / สาขาวิชา / รหัสประจ�ำตัว

เวลา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
• สาขาพยาบาลศาสตร์
๕๖๑๑๐๐๑ - ๕๖๑๑๑๐๐
๕๖๑๑๑๐๑ - ๕๖๑๑๒๓๐

๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น.
๐๘.๒๐ - ๐๘.๕๐ น.

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๕๖๑๕๐๐๑ - ๕๖๑๕๐๗๐

๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
• สาขาแพทยศาสตร์
๕๖๐๑๐๐๑ - ๕๖๐๑๑๐๐
๕๖๐๑๑๐๑ - ๕๖๐๑๒๙๕
• สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
๕๖๒๑๐๐๑ - ๕๖๒๑๐๒๕
• สาขากายอุปกรณ์
๕๖๑๘๐๐๑ - ๕๖๑๘๐๒๕
• สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
๕๖๑๙๐๐๑ - ๕๖๑๙๐๖๕
คณะวิศวกรรมศาสตร์
• สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล / วิศวกรรมเคมี
๕๖๑๓xxx - ๕๖๑๓xxx (๑๔๕ คน)
• สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
๕๖๑๓xxx - ๕๖๑๓xxx (๗๐ คน)
• สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
๕๖๑๓xxx - ๕๖๑๓xxx (๗๓ คน)
• สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมโยธา
๕๖๑๓xxx - ๕๖๑๓xxx (๑๑๐ คน)
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๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น.
๐๙.๒๐ - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ - ๑๐.๐๕ น.
๑๐.๐๕ - ๑๐.๑๐ น.
๑๐.๑๐ - ๑๐.๒๐ น.

๑๐.๒๐ - ๑๐.๕๐ น.
๑๐.๕๐ - ๑๑.๐๕ น.
๑๑.๐๕ - ๑๑.๒๐ น.
๑๑.๒๐ - ๑๑.๔๐ น.

ก�ำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
คณะ / สาขาวิชา / รหัสประจ�ำตัว

เวลา

• สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
๕๖๑๓xxx - ๕๖๑๓xxx (๔๔ คน)

๑๑.๔๐ - ๑๑.๕๐ น.

คณะเภสัชศาสตร์
• สาขาเภสัชศาสตร์
๕๖๐๓๐๐๑ - ๕๖๐๓๑๕๓

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
• สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
๕๖๒๖๐๐๑ - ๕๖๒๖๐๔๐ (๔๐ คน)

๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๐ น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์
• สาขาสาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
/ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อ�ำนาจเจริญ)
๕๖๐๘๐๐๑ - ๕๖๐๘๑๐๐
๕๖๐๘๑๐๑ - ๕๖๐๘๒๑๐

๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๔.๒๐ น.

คณะทันตแพทยศาสตร์
• สาขาทันตแพทยศาสตร์
๕๖๐๔๐๐๑ - ๕๖๐๔๑๒๖

๑๔.๒๐ - ๑๔.๔๕ น.

วิทยาลัยศาสนศึกษา
• สาขาศาสนศึกษา
๕๖๗๐xxx - ๕๖๗๐xxx (๗๐ คน)

๑๔.๔๕ - ๑๔.๕๕ น.

คณะศิลปศาสตร์
• สาขาภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
๕๖๗๐xxx - ๕๖๗๐xxx (๑๙๐ คน)

๑๔.๕๕ - ๑๕.๓๕ น.
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กำรเตรียมเอกสำรก่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่
❂

ดังนี้

การเตรียมเอกสาร
มหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารส�าหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษา โดยเรียงล�าดับ

๑. บัตรรายงานตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาจะได้รับพร้อมกับคู่มือฉบับนี้ หากไม่ได้หรือ
ท�าหายให้ไปติดต่อรับได้ในจุดที่ ๑ ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
๒. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้ว แนบ
ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (ลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง)
๓. ส�าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.๑ : พ) จ�านวน ๒ ฉบับ (ลงนามรับรองส�าเนา
ถูกต้อง)
๔. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ๑ ฉบับลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง ส�าหรับเปิดบัญชี
เงินฝากจุดที่ ๒ บริการเปิดบัญชีเงินฝากฯ (กรณีนักศึกษายังไม่มีบัญชีเงินฝาก)

หมายเหตุ : ให้นักศึกษำเขียนรหัสประจ�ำตัวนักศึกษำ และชื่อ - นำมสกุล
ที่มุมบน ด้ำนขวำของส�ำเนำเอกสำรทุกฉบับ
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้นักศึกษาใหม่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองในวันที่ ๒๙
และ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ที่อาคารส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา โดยแต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และปฏิบัติตามขั้นตอนจุดที่
๑ - ๗ ดังนี้
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่มีก�ำหนดขึ้นทะเบียนในภาคบ่ายเข้าในอาคารส�ำนักงาน
อธิ ก ารบดี ก่ อ นเวลา ๑๒.๐๐ น. ให้ ค อยบริ เวณใต้ อ าคาร ๓ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
การเตรียมตัวก่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
๑. นั ก ศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ ท ราบรหั ส ประจ� ำ ตั ว นั ก ศึ ก ษา สามารถดู ร หั ส ประจ� ำ ตั ว นั ก ศึ ก ษา
ชื่อ - นามสกุล ซึ่งจ�ำแนกตามหลักสูตร และคณะเพื่อน�ำไปเป็นข้อมูลในการกรอกเอกสารต่างๆ
ได้ ที่ บ อร์ ด ประกาศรหั ส ประจ� ำ ตั ว นั ก ศึ ก ษา บริ เวณด้ า นหน้ า ประตู ท างเข้ า อาคารส� ำ นั ก งาน
อธิการบดี หากไม่พบชื่อนักศึกษาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดอ�ำนวยการ ห้อง Information Center
๒. การเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของนักศึกษา และจัดท�ำหนังสือยินยอมให้
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร มหาวิทยาลัยมหิดลก�ำหนดให้นักศึกษาช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ เป็นต้นไป ดังนั้นนักศึกษาต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
มีธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากและประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากในวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๖ ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
๑. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๒. เงินสดเพื่อเปิดบัญชีตามจ�ำนวนที่แต่ละธนาคารก�ำหนดประมาณ ๒๐๐ บาท
(มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ บั ง คั บ ให้ นั ก ศึ ก ษาท� ำ บั ต ร ATM หากประสงค์ จ ะท� ำ บั ต ร ATM
ให้เตรียมเงินค่าใช้จ่ายมาด้วย)
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หมายเหตุ : ส�ำหรับนักศึกษาที่มีบัญชีเงินฝากแล้ว ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อนักศึกษา
เท่านั้น และจะต้องจัดท�ำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก โดยดาวน์โหลดแบบ
ฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากได้ที่ www.student.mahidol.ac.th/
newstudent56 กรอกรายละเอียดแล้วน�ำไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาที่มี
บัญชีอยู่ลงนามรับรอง (นักศึกษาต้องด�ำเนินการล่วงหน้า) พร้อมแนบส�ำเนา
บัตรประจ�ำตัวประชาชน (รับรองส�ำเนาถูกต้อง) และน�ำไปส่งให้มหาวิทยาลัยใน
วันที่ ๒๙ และ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จุดที่ ๒ รายงานตัวและส่งเอกสาร
หากนักศึกษาไม่ส่งหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากในวันดังกล่าว จะต้อง
ไปด�ำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเข้าจุดต่อไป

๑ ................................................................................................................................
จุดที่ ●
ตรวจเอกสารเบื้องต้น (ห้องบรรยาย ศ.นพ. ชัชวาล โอสถานนท์)
นักศึกษายื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยจัดเรียงเอกสารตามล�ำดับดังนี้
๑. บัตรรายงานตัวนักศึกษา
๒. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงนามเรียบร้อยแล้ว
๓. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน จ�ำนวน ๑ ฉบับ
๔. ส�ำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ. ๑ : พ) ๒ ฉบับ
เมื่ อ ตรวจเอกสารเรียบร้ อยแล้ว รอคิวเรียกตามรหัสประจ� ำ ตั ว นั ก ศึ ก ษาบนที่ นั่ งที่ จั ด
เตรียมไว้

๒ ................................................................................................................................
จุดที่ ●
รายงานตัวและส่ง / รับเอกสาร (ห้องบรรยาย ศ.นพ. ชัชวาล โอสถานนท์)
เจ้ า หน้ า ที่ เรี ย กนั กศึก ษาให้ร ายงานตัว โดยจะประกาศเรียงล�ำดับตามรหัสประจ�ำตัว
นักศึกษาในช่วงเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งนักศึกษาต้องลงนามรายงานตัว และมอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๑. บัตรรายงานตัวนักศึกษา
๒. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงนามเรียบร้อยแล้ว
๓. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน จ�ำนวน ๑ ฉบับ
๔. ส�ำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ. ๑ : พ) ๒ ฉบับ
๕. รับ Account e - contract เฉพาะนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์
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๖. รับใบเสร็จรับเงิน
๗. รับตารางสอนรายวิชา MUGE หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓ ..............................................................................................................................
จุดที่ ●
ถ่ายรูปเพื่อการท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นักศึกษาแต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ถูกระเบียบ ชายผูกเนคไท หญิง
ผูกโบว์ไท และติดเข็มตรามหาวิทยาลัย ก่อนถ่ายรูปท�ำบัตรให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวสะกดชื่อ - นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้
ถ่ายรูปเพื่อท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาในจุดที่ ๗

๔ ..............................................................................................................................
จุดที่ ●
ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล และสแกนลายนิ้วมือ
(ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช)
๑. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
๒. ส�ำหรับผู้ได้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล (ผู้ที่อายุไม่เกิน ๒๐ ปีและบิดาหรือมารดา
เป็นข้าราชการ) ให้สแกนลายนิ้วมือ
เจ้าหน้าตรวจสอบสิทธิ
รับบัตรเพื่อด�ำเนินการตามที่ก�ำหนด
(มีเจ้าหน้าที่ชี้แจง)
เอกสารส�ำคัญที่ต้องเตรียมมา
(กรณีไม่น�ำมาจะท�ำให้เสียเวลาการขึ้นทะเบียนขั้นตอนต่อไป)
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จ�ำนวน 5 ชุด
(เซ็นส�ำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
2. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของนักศึกษา จ�ำนวน 5 ชุด
(เซ็นส�ำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
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๕ ..............................................................................................................................
จุดที่ ●
สมัครยุวสมาชิก สมาคมศิษย์เก่า (ตามความสมัครใจ)
(ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช)
สมาคมศิษย์เก่าให้บริการรับสมัครเป็นยุวสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลโดย
ช�ำระค่าธรรมเนียม จ�ำนวน ๑๐๐ บาท (มหาวิทยาลัยมหิดลไม่บังคับให้นักศึกษาสมัครยุวสมาชิก
หากนักศึกษามีความประสงค์จะสมัครให้เตรียมค่าใช้จ่ายมาด้วย)

๖ ..............................................................................................................................
จุดที่ ●
ส่งเอกสารและสัมภาษณ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ส�ำหรับนักศึกษาที่
สมัครทุนกู้ยืมฯ มาแล้ว) (ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช)
นักศึกษาที่สมัครทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษามาก่อนหน้านี้แล้ว (นักศึกษาที่ยื่นแบบค�ำขอ
กู้ยืมในระบบ e - studentloan มาก่อน) ให้ส่งเอกสารใบสมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และรับ
การสัมภาษณ์ ณ จุดที่ ๖ นี้

๗ ..............................................................................................................................
จุดที่ ●
รับบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา และคู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช ใกล้ประตูทางออกไปอาคาร ๓
คณะวิศวกรรมศาสตร์)
นักศึกษาสามารถรับบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาที่ได้ด�ำเนินการเรียบร้อยแล้วจากจุดที่ ๓ และ
คู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
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ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้วจะได้รับเอกสารอะไรบ้าง

เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้วจะได้รับเอกสารดังนี้
๑. บัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
๑.๑ ใช้แสดงตนเมื่อติดต่อกับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต่างๆ
		
๑.๒ ใช้แสดงตนเมื่อเข้าเรียนและเข้าสอบ ผู้ไม่มีบัตรจะไม่มีสิทธิ์สอบ
๑.๓ ขอใช้บริการห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๑.๔ ขอใช้บริการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
๒. นักศึกษาที่ใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียน
นักศึกษาที่ใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนให้น�ำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับใน
จุดที่ ๒ พร้อม ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ที่ www.student.
mahidol.ac.th/newstudent56 เพื่อน�ำไปประกอบการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา
๓. Internet Account (ติดต่อรับได้ที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ)
๓.๑ ใช้เข้าสู่ Internet จากภายในมหาวิทยาลัย หรือจากภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย
Remote Access หมายเลข ๐๒ - ๖๔๐ - ๙๐๐๐ หรือ VPN@MAHIDOL ที่ https://vpn.mahidol.
ac.th/ มาที่เครือข่ายของมหาวิทยาลัย
๓.๒ ใช้เข้าสู่ Intranet ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
• ลงทะเบียนเรียนและช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์
• ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาและผลการศึกษา
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๓.๓ ใช้เข้าสู่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย (e - Library) ที่ http://www.
li.mahidol.ac.th/
๓.๔ ใช้ลงทะเบียนเพื่อขอรับ e - Mail address ของมหาวิทยาลัย ที่ http://www.
live.mahidol.ac.th/
๓.๕ ใช้เข้าสู่ระบบการจัดท�ำสัญญาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับนักศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ที่ http://www.econtract.
mahidol.ac.th/
๔. คู่มือนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ได้รับในวันขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่)
ให้ศึกษาข้อบังคับ ประกาศ และข้อปฏิบัติที่ควรทราบในการศึกษาในมหาวิทยาลัย
๕. รหัสผ่าน (Password) ของบิดามารดา
เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดท�ำสัญญาการเป็นนักศึกษา
เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ได้รับในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)
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ปัญหาที่พบบ่อยในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
๑. ผู้ที่ยังไม่ถึงเวลาลงทะเบียนเข้ามาในบริเวณลงทะเบียน รวมทั้งผู้ปกครองเข้ามาด้วย
ท�ำให้สถานที่แออัด และด�ำเนินการไม่สะดวก
ข้อแก้ไข : ตรวจดูเวลาการลงทะเบียน และเข้าในบริเวณให้เป็นไปตามเวลา ผู้ปกครองให้
อยู่ในบริเวณที่จัดไว้ให้ (อาคาร ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์)
๒. ไม่ได้ศึกษาคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้เข้าใจท�ำให้
• ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอน
• เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน
๓. กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามี)
๔. ไม่เขียน รหัสประจ�ำตัวนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ที่มุมบนด้านขวาของส�ำเนาเอกสาร
ทุกฉบับที่น�ำมาประกอบ (ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น)

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้างต้นควรศึกษาคู่มือให้เข้าใจ
และปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และถูกต้องครบถ้วน
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าหน่วยกิตไม่รวมค่าหอพัก

พยาบาลศาสตร์

๒๑,๗๕๐

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ∕ เคมี ∕ อุตสาหการ

๑๗,๘๕๐

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ∕ ไฟฟ้า ∕ โยธา ∕ ชีวการแพทย์

๑๗,๒๕๐

กิจกรรมบ�ำบัด

๑๖,๒๕๐

เภสัชศาสตร์ ∕ ทันตแพทยศาสตร์ ∕ สัตวแพทยศาสตร์

๑๖,๐๕๐

วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

๑๕,๔๕๐

วิทยาศาสตร์ สาขาธรณีศาสตร์ / กายภาพบ�ำบัด

๑๕,๐๕๐

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

๑๔,๔๕๐

แพทยศาสตร์ ∕ เวชระเบียน

๑๔,๐๕๐

วิทยาศาสตร์ (พญาไท)

๑๓,๘๕๐

พยาบาลรามาธิบดี ∕ กายอุปกรณ์

๑๓,๕๕๐

วิทยาศาสตร์ สาขาเกษตร

๑๓,๓๕๐

บริหารธุรกิจบัณฑิต

๑๒,๗๕๐

ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ  ∕วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก�ำลังกาย

๑๑,๘๕๐

ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย

๑๑,๔๕๐
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าหน่วยกิตไม่รวมค่าหอพัก

สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ∕ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ∕
กีฬาฟุตบอล ∕ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

๑๐,๘๕๐

สาธารณสุขศาสตร์ ∕ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

๑๐,๖๕๐

รังสีเทคนิค

๑๐,๒๕๐

เทคนิคการแพทย์ ∕ สาธารณสุขศาสตร์ (นครสวรรค์, อ�ำนาจเจริญ) ∕
การออกก�ำลังกายและการกีฬา

๑๐,๐๕๐

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

๙,๘๕๐

ศาสนศึกษา

๘,๘๕๐

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจะคิดค่าธรรมเนียม
ตามจ�ำนวนเงินที่ต้องช�ำระในใบรับรองการช�ำระเงินที่พิมพ์ออกจากระบบออนไลน์
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การจองบ้านมหิดล (หอพักนักศึกษา)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยคิดค่าธรรมเนียมตาม
จ�ำนวนเงินที่ต้องช�ำระในใบรับรองการช�ำระเงินที่พิมพ์ออกจากระบบออนไลน์
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนักศึกษาเข้าบ้านมหิดล (หอพักนักศึกษา)
ในแต่ละบ้าน ตามก�ำหนดการดังนี้
❂

การจองหอพัก Online

วันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นักศึกษาจองห้องพักพร้อมทั้งดาวน์โหลด
ใบแจ้งหนี้ ได้ที่ http://www.student.mahidol.ac.th/ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และ
ปิดระบบในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. และ น�ำใบแจ้งหนี้ไปช�ำระเงินที่
ธนาคารไทยพาณิชย์จ�ำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
❂

อัตราค่าธรรมเนียมบ้านมหิดล

มหาวิทยาลัยด�ำเนินการเก็บค่าธรรมเนียม ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบ้านมหิดล
(หอพักนักศึกษา) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. รายภาคการศึกษา (ภาคต้น / ภาคปลาย)
• บ้านพุทธรักษา (หอ ๑ - ๒) / บ้านกันภัย (หอ ๘ - ๙)
• บ้านอินทนิล (หอ ๓ - ๔) / บ้านชัยพฤกษ์ (หอ ๖ - ๗) /
บ้านกันภัย (หอ ๘) / บ้านลีลาวดี (หอ ๑๐)
• บ้านศรีตรัง (หอ ๑๑)

จ�ำนวน ๓,๐๐๐ บาท
จ�ำนวน ๖,๐๐๐ บาท
จ�ำนวน ๘,๐๐๐ บาท

๒. ค่าประกันความเสียหายและค่ามัดจ�ำกุญแจ นักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในครั้งแรกจะต้อง
เสียค่าประกันความเสียหาย ค่ามัดจ�ำลูกกุญแจ และค่าคีย์การ์ด ในอัตราดังนี้
• บ้านพุทธรักษา (หอ ๑ - ๒) / บ้านกันภัย (หอ ๘-๙)
• บ้านอินทนิล (หอ ๓ - ๔) / บ้านชัยพฤกษ์ (หอ ๖ - ๗) /
บ้านกันภัย (หอ ๘) / บ้านลีลาวดี (หอ ๑๐)
• บ้านศรีตรัง (หอ ๑๑)

จ�ำนวน ๖๐๐ บาท
จ�ำนวน ๑,๑๐๐ บาท
จ�ำนวน ๑,๒๕๐ บาท

หมายเหตุ : นักศึกษาใช้ไฟฟ้าฟรีได้ ๕๐ หน่วยต่อห้อง ส่วนที่เกินต้องช�ำระหน่วยละ ๕ บาท
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❂

การรายงานตัวเข้าพักบ้านมหิดล

วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้นักศึกษาไปติดต่อขอรับกุญแจห้องพักได้ที่ บ้านที่
ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ พร้อมน�าหลักฐานต่างๆ ยื่นที่ส�านักงานบ้านดังนี้
๑. หลักฐานการช�าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักที่เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ลงนาม
และประทับตราเรียบร้อยแล้ว
๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ�านวน ๒ รูป ส�าหรับการลงทะเบียนหอพัก
๓. ใบ ทร. ๖ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ ที่ได้จากการย้ายทะเบียนบ้านเดิมเข้าทะเบียนบ้าน
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล ๔ ศาลายา นครปฐม) ทั้งนี้เพื่อ
ความสะดวกในการใช้ทะเบียนบ้านของนักศึกษาต่อไป
๔. ส�าเนาเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของนักศึกษาผู้พักอาศัย กรณีคืนเงินค่าประกัน
❂

การคืนเงินประกัน

มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีฯ ของนักศึกษาที่ยกเลิกการพักอาศัย โดยพิจารณา
รายละเอียดดังนี้
๑. กรณีไม่ได้ท�าของเสียหาย เจ้าหน้าที่หอพักผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับรองใบเสร็จ
พร้อมระบุวันเดือนปีที่รับรอง
๒. กรณีมีของเสียหาย รวมถึงการค้างช�าระค่าธรรมเนียมและค่ากระแสไฟฟ้า เจ้าหน้าที่
หอพัก
หากเข้าระบบออนไลน์ไม่ได้ ติดต่อที่ ส�านักงานหอพัก โทร. ๐๒ - ๔๔๑ - ๙๑๑๖
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ช�าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักแล้วไม่สามารถโอน / ย้ายสิทธิ์
ให้กับบุคคลอื่น และหากสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าธรรมเนียมฯ
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สถานที่จ�ำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษา
๑. มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ใต้อาคารคณะวิทยาศาสตร์
• ร้านศาลายาสโตร์ โทร. ๐ - ๒๔๔๑ - ๔๑๑๓ - ๔
• ศูนย์หนังสือมหิดล โทร. ๐ - ๒๘๐๐ - ๒๔๗๒ - ๓
๒. โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จ�ำหน่ายเฉพาะอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษา
• ร้านค้าสโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์ศิริราช ชั้น ๑ หอพักนักศึกษาแพทย์
หญิงใหม่ ๒ ตึกข้างหอกีฬา ประตูทางเข้าด้านสถานีรถไฟเก่า
โทร. ๐ - ๒๔๑๙ - ๗๐๑๐
๓. เฉพาะ วันที่ ๒๙ และ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
• มีจ�ำหน่ายที่บริเวณ ชั้น ๑ อาคาร ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ : การแต่งกายในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และวันปฐมนิเทศ
ให้แต่งกายเครื่องแบบพิธีการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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เครื่องแบบพิธีกำร

เครื่องแบบพิธีการหญิง
............................................................
๑. เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็ม
ของมหาวิทยาลัย และผูกโบว์ไท
สีกรมท่า
๒. กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ
ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต
๓. เข็มขัดหนังสีด�า หัวเข็มขัดของ
มหาวิทยาลัย
๔. รองเท้าหุ้มส้น สีด�า

เครื่องแบบพิธีการชาย
............................................................
๑. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว และผูกเนคไท
สีกรมท่า
๒. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่า
สวมทับเสื้อเชิ้ต
๓. เข็มขัดหนังสีด�าหัวเข็มขัดของ
มหาวิทยาลัย
๔. รองเท้าหุ้มส้น สีด�า สวมถุงเท้าสีด�า
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เครื่องแบบปกติ

เครื่องแบบปกติหญิง
............................................................
๑. เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็ม
ของมหาวิทยาลัย
๒. กระโปรงสีเข้มแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า
สวมทับเสื้อเชิ้ต
๓. เข็มขัดหนังสีด�า หัวเข็มขัดของ
มหาวิทยาลัย
๔. รองเท้าหุ้มส้น สีด�า หรือสีสุภาพ

เครื่องแบบปกติชาย
............................................................
๑. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น หรือแขนยาว
๒. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีเข้ม
สวมทับเสื้อเชิ้ต
๓. เข็มขัดหนังสีด�า หัวเข็มขัดของ
มหาวิทยาลัย
๔. รองเท้าหุ้มส้น สีด�า หรือสีสุภาพ
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หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขกลางติดต่อไปทุกหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

✆ ๐๒ - ๓๕๔ - ๐๙๙๙

• ห้อง One Stop Service

✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๕๑

กองบริหารการศึกษา
• การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๖๓, ๔๕๖๗

• การกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา

✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๗๓, ๔๕๖๙

• การลงทะเบียนเรียน

✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๖๓, ๔๕๖๗

กองกฎหมาย
• การท�ำสัญญาการเป็นนักศึกษา

✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๖๒๖๘

กองกิจการนักศึกษา
• การปฐมนิเทศนักศึกษา

✆ ๐๒ - ๘๔๕ - ๔๕๐๗

• การตรวจทันตกรรม

✆ ๐๒ - ๘๔๕ - ๔๕๐๕

• เครื่องแบบนักศึกษา

✆ ๐๒ - ๘๔๕ - ๔๕๒๔

• ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

✆ ๐๒ - ๘๔๕ - ๔๕๐๖

• หอพักนักศึกษา

✆ ๐๒ - ๔๔๑ - ๙๑๑๖

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

✆ ๐๓๔ - ๕๘๕๐๕๘ - ๗๗

• ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดลกาญจนบุรี
(ศาลายา)

✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๖๑๒๕ - ๖

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ

✆ ๐๔๕ - ๕๒๓๒๑๑

• ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดลอ�ำนาจเจริญ
(ศาลายา)

✆ ๐๒ - ๘๔๙ - ๖๑๒๕
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การเดินทางไปมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 รถโดยสารประจ�ำทาง
• ปอ. ๕๑๕

: อนุสาวรีย์ชัยฯ - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา

• สาย ๑๒๔

: สนามหลวง - ศาลายา

• สาย ๑๒๕

: สถานีรถไฟสามเสน - ศาลายา

• สาย ๘๔ ก

: คลองสาน - ศาลายา

• สาย ๓๘๘

: ปากเกร็ด - ม.มหิดล ศาลายา

• ศาลายาลิงค์ : สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ - ม.มหิดล

 รถตู้
				


: ด้านหน้าห้างเซ็ลทรัล ปิ่นเกล้า - ม.มหิดล ศาลายา

รถไฟ
: ขึ้นที่สถานีรถไฟธนบุรี หัวล�ำโพง สามเสน บางซื่อ ลงสถานีรถไฟ
ศาลายา (ดูตารางเดินรถไฟที่สถานี)
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ก�ำหนดการของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องด�ำเนินการ
ก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระบบการรับนักศึกษา
มหิดล
เพื่อชาวชนบท/
โอลิมปิค
วิชาการ

โควตา

กสพท.

แอดมิชชั่น

คณะรับตรง

๑. ประกาศผลสอบข้อเขียน
๑๓ ธ.ค ๕๕

๒๐ ก.พ ๕๖

๑๙ ก.พ. ๕๖

๙ พ.ค. ๕๖

ตามประกาศคณะ

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
๘ ม.ค. ๕๖

๒๕ มี.ค. ๕๖

มี.ค. ๕๖

๒๒ พ.ค. ๕๖

ตามประกาศคณะ

๓. บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ในระบบ E-profile ของมหาวิทยาลัย
๙ - ๑๑
ม.ค. ๕๖

๒๖ มี.ค. ๒ เม.ย. ๕๖

๑๐ - ๑๙
เม.ย. ๕๖

๒๓ - ๒๗
พ.ค. ๕๖

๒๓ - ๒๗
พ.ค. ๕๖

๔. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุน กยศ. ที่ www.orsa.mahidol.ac.th หรือ
www.studentloan.or.th ยื่นเอกสาร และหลักฐาน วันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ค. ๕๖
ก.พ. - พ.ค. ๕๖

ก.พ. - พ.ค. ๕๖

ก.พ. - พ.ค. ๕๖

พ.ค. ๕๖

พ.ค. ๕๖

๕. นักศึกษาได้รับคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๓๐ เม.ย. ๕๖
(ส่งทางไปรษณีย์)

๓๐ เม.ย. ๕๖
(ส่งทางไปรษณีย์)

๓๐ เม.ย. ๕๖ ๑๕ - ๑๗ พ.ค. ๕๖ รับที่คณะโดยตรง
(ส่งทางไปรษณีย์)

๖. ดาวน์โหลด/รับแบบฟอร์มการบริการสุขภาพที่ www.student.mahidol.ac.th/newstudent56
๙ - ๑๑ ม.ค. ๕๖

๒๖ มี.ค. ๒ เม.ย. ๕๖

๑๐ - ๑๙
เม.ย. ๕๖

๑๕ - ๑๗ พ.ค. ๕๖ รับที่คณะโดยตรง
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ก�ำหนดการของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องด�ำเนินการ
ก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระบบการรับนักศึกษา
มหิดล
เพื่อชาวชนบท/
โอลิมปิค
วิชาการ

โควตา

กสพท.

แอดมิชชั่น

คณะรับตรง

๗. ประกาศรหัสประจ�ำตัวนักศึกษาใหม่
๒๓ พ.ค. ๕๖
๘. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
๑๔-๑๘
ม.ค. ๕๖

๒๘ มี.ค. ๒ เม.ย. ๕๖

๑๐ - ๑๙
เม.ย. ๕๖

๒๓ - ๒๗ พ.ค. ๕๖ ๒๓ - ๒๗ พ.ค. ๕๖
(ลงทะเบียนปกติ (ลงทะเบียนปกติ
+ วิชาเลือกเสรี) + วิชาเลือกเสรี)

๙. จองหอพักนักศึกษาใหม่
๒๔ - ๒๗ พ.ค. ๕๖
๑๐. ช�ำระเงินค่าหอพักที่ www.student.mahidol.ac.th
๒๔ - ๒๗ พ.ค. ๕๖
๑๑. นักศึกษาใหม่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๒๙ - ๓๐ พ.ค. ๕๖
๑๒. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๓๑ พ.ค. ๕๖
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Flow Chart
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑
จุดที่ ๕

จุดที่ ๑

• สมัครยุวสมาชิกฯ
(สมัครใจ)

• ตรวจสอบเอกสาร

จุดที่ ๒

• รายงานตัว
• ส่งเอกสาร
• รับใบเสร็จรับเงิน
• รับ Account e - contract
• ตารางสอน MUGE หมวดศึกษาทั่วไป

สมัครกองทุนกู้ยืมฯ
Yes
Yes

จุดที่ ๖

จุดที่ ๓

• กองทุนกู้ยืมฯ
(สมัครใจ)

• ถ่ายรูปท�ำบัตรนักศึกษา

จุดที่ ๔

• ตรวจสอบสิทธิใน
การรักษาพยาบาล

สมัครยุวสมาชิกฯ

No

No

จุดที่ ๗

• รับบัตรนักศึกษา
• คู่มือนักศึกษาใหม่

เสร็จสิ้นกระบวนการขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่
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พิธีถวำยรำชสักกำระสมเดçจพระมหิตลำธิเบศรอดØลยเดชวิกรม
พระบรมรำชชนก
พิธีป°มนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2556
วันศØกร์ที่ 31 พฤษภำคม 2556
เวลา 06.45 น.
น้องๆ พบกันหน้ำหอพักนักศึกษำ
น้องนักศึกษำชำย ณ หน้ำองค์พระ (หอพักนักศึกษำ 3 - 4)
น้องนักศึกษำหญิง ณ ลำนหน้ำบ้ำนศรีตรัง (หอ 11)
พบกิจกรรมดีๆ ที่จะท�ำให้น้องๆ รู้สึกภำคภูมิใจ
และรักมหำวิทยำลัยมหิดลของเรำ

WE

MAHIDOL
“รักน้อง”

ช่วงบ่ายพบ กับกิจกรรม
ที่พี่ๆ สโมสรนักศึกษา
และรุ่นพี่จากทุกคณะ ซึ่งพร้อมใจกันสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อ
ต้อนรับน้องๆ สู่รั้วมหาวิทยาลัยของเรา
ะจะ
ห้พร้อมน
ใ
า
ม
ว
ั
ต
ม
รีย
น้องๆ เต
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 แต่งชุดพิธีการและคล้องบัตรนักศึกษามาด้วยนะคะ
 กิจกรรมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
เริ่มตั้งแต่เช้า และอาจเลยเวลารับประทานอาหารกลางวัน
ขอให้นักศึกษาจัดหาของรับประทานเตรียมไว้
ตั้งแต่เย็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เพื่อรับประทานเช้า
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ก่อนการตั้งแถว

 การร่วมพิธีขอความร่วมมือไม่ถือหรือสะพายสิ่งของใดๆ
เนื่องจากไม่มีที่รับฝากนะคะ
 ระหว่างเดินแถวและอยู่ในลานพิธี ต้องสงบ ส�ำรวม
เพื่อพร้อมเข้าสู่พิธีอันเป็นมงคล
 ให้ฝึกซ้อมการถวายบังคมให้คล่อง
(ตามขั้นตอนในช่วงถัดไป)

Mahidol University
ยินดีต้อนรับ
ขั้นตอนพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
●

นักศึกษายืนเข้าแถว

ช่วงที่ ๑ : พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช
วิกรมพระบรมราชชนก
ผู้แทนนักศึกษา เปิดกรวย ถวายพวงมาลัย และแสดงความเคารพ
*นักศึกษาใหม่ทุกคน ท�ำตามผู้น�ำนักศึกษา โดยนักศึกษาชายค�ำนับ / นักศึกษาหญิง ถอนสายบัว
ผู้แทนนักศึกษา ถวายพานพุ่ม และแสดงความเคารพ
*นักศึกษาใหม่ทุกคน ท�ำตามผู้น�ำนักศึกษา โดยนักศึกษาชายค�ำนับ / นักศึกษาหญิง ถอนสายบัว
●

●
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ช่วงที่ ๒ : พิธีถวายบังคม
●

พิธีกรแจ้งนักศึกษาใหม่ทุกคน ลงนั่งคุกเข่า (ยื่นเท้าขวาไปข้างหน้าเล็กน้อย และลงนั่ง)

จังหวะที่ ๑
นั่งคุกเข่า (ปลายเท้าตั้ง นั่งบนส้นเท้า) มือทั้งสองวางคว�่าเหนือเข่าทั้งสองข้าง
(ชาย - นั่งแยกเข่าเล็กน้อย หญิง - นั่งเข่าชิด)

จังหวะที่ ๒
ยกมือขึ้นประนมระหว่างอก ปลายนิ้วชิดคาง แขนแนบล�าตัว ไม่กางศอก
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จังหวะที่ ๓
เป็นจังหวะการถวายบังคม ทอดแขนพร้อมมือที่ประนม พร้อมโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
วาดมือที่ประนมขึ้น ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดกลางหน้าผาก
แล้วเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย ศอกกางออก ค้างในท่านี้ นับ 1, 2, 3 ในใจ
ทอดแขนพร้อมมือที่ประนมลง กลับสู่ท่าประนมมือ หลังตรง
เหมือนจังหวะที่ 2 แล้วลดมือลง วางคว�่าเหนือเข่าทั้ง 2 ข้าง เหมือนจังหวะที่ 1

ช่วงที่ ๓ : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
●

พิธีกรแจ้งนักศึกษาใหม่ทุกคน ยืนขึ้น เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยมีผู้แทนนักศึกษา
กล่าวน�า

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

ข้าพระพุทธเจ้า / (นาย / นางสาว...) / ขอตั้งมโนปณิธาน / ถวายสัตย์ปฏิญาณ /
ต่อเบื้องพระพักตร์ / สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร / อดุลยเดชวิกรม / พระบรม
ราชชนก / ว่าข้าพระพุทธเจ้า / จักประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี / สมศักดิ์ศรีแห่ง
ชาวมหิดล / จักถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง / และถือประโยชน์ของเพื่อมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง / จักรับใช้ซึ่งปวงประชา / เป็นปัญญาของแผ่นดินสืบไป

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

กล่าวเสร็จนักศึกษาทุกคน แสดงความเคารพ โดยนักศึกษาชายค�านับ / นักศึกษาหญิง
ถอนสายบัว
●

จัดท�าโดย กองกิจการนักศึกษา
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คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ที่ปรึกษา

: ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
		
รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
		
นายสมชาติ พนาเกษม
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารการศึกษา
จัดเตรียมข้อมูล : นางขวัญฤดี วิเศษกุล
                    
นางสาวพัชรา เดชโฮม
นางเจติยา พัฒนะอิ่ม
นางจันทิพร ยะบุญวัน
จ�ำนวนพิมพ์
: ๔,๘๐๐ เล่ม
จัดท�ำโดย
: กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  
โทร : ๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๖๓ โทรสาร (Fax) : ๐๒ - ๘๔๙ - ๔๕๕๘
สถานที่พิมพ์
: หยิน หยาง การพิมพ์
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บันทึก
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บันทึก
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บันทึก
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บันทึก
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หองน้ำ

ประชาสัมพันธ

เวที

๒

จุดที่

๑

จุดที่

เขา

หองบรรยาย ศ.นพ. ชัชวาล

รานถายเอกสาร

บันได

บอรดประกาศ
รหัสประจำตัว

พระบรมรูป

ลิฟท

บริการเปดบัญชี

Harmony Shop

บริเวณหนาตึกสำนักงานอธิการบดี

ประชาสัมพันธ

บริการเปดบัญชี

จุดอำนวยการ
หอง Information Center

๓

จุดที่

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรอกระเบียนประวัติ

๕

๖

จุดที่

จุดที่

กยศ.

ยุวสมาชิก
เวที

๔

จุดที่

หองบรรยาย ศ.นพ. กษาน

หองน้ำ
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๗

จุดที่

คำอธิบายสัญลักษณ

กรอกระเบียนประวัติ
(สำหรับนักศึกษาที่ไมมีรหัสประจำตัว)

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
รายงานตัว สงและรับเอกสาร
ถายรูปทำบัตรนักศึกษา
ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
และสแกนลายนิ้วมือ
จุดที่ ๕ สมัครยุวสมาชิกสมาคมศิษยเกา
จุดที่ ๖ สงเอกสารและสัมภาษณ
กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
(สำหรับนักศึกษาที่สมัครทุนกูยืมฯ
มาแลว)
จุดที่ ๗ รับบัตรนักศึกษา
และคูมือนักศึกษาฯ

จุดที่ ๑
จุดที่ ๒
จุดที่ ๓
จุดที่ ๔

ออก

อาคาร ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร
- ประชาสัมพันธ
- บริเวณที่นั่งสำหรับผูปกครอง

