การสงเอกสารถึงคณบดีคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยตาง ๆ
แบบที่ ๑
๑. คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
๒. คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
๔. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
๖. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
๗. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
๑๐. คณบดีคณะสิ่งแวดล-อมและทรัพยากรศาสตร
๑๑. คณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๑๒. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
๑๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร
๑๔. คณบดีคณะกายภาพบําบัด
๑๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖. คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
๑๗. คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา
๑๘. คณบดีวิทยาลัยราชสุดา
๑๙. รองอธิการบดีฝ6ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี
๒๐. รองอธิการบดีฝ6ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ
๒๑. รองอธิการบดีฝ6ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค
แบบที่ ๒
๑. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒. คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป:
แบบที่ ๓
๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ

เอกสารหมายเลข ๒

No
1
2
3
4
5

เลขประจําตัวบัตร
รหัสนักศึกษา ประชาชน 13 หลัก
591140
1100xxxxxxxxx
591001
1100xxxxxxxxx
591002
1100xxxxxxxxx
591003
1100xxxxxxxxx
591004
1100xxxxxxxxx

ตัวอยางการเตรียมไฟล*ขอมูลปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ป.ตรี)
คํานําหนา
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ชื่อ - สกุล ไทย
สุดารัตน5 สุวรรณธาดา
กนกนภา มีดี
กมลชนก จี้อาทิตย5
กมลวรรณ ทSาทราย
กรรณิกา พาพล

คํานําหนา
ชื่อ - สกุล อังกฤษ
หลักสูตร สาขา
Degree (T)
Degree (E)
MISS
Sudarut Suwannathada NS../B - พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science
MISS
Kanoknapa Meedee
NS../B - พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science
MISS
Kamonchanok Jeeartit NS../B - พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science
MISS
Kamonwan Thasai
NS../B - พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science
MISS
Kannika Papol
NS../B - พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science

วันที่จบ
29/04/2563
29/04/2563
29/04/2563
29/04/2563
29/04/2563

GPA
เกียรตินิยม
2.73
2.82
3.31 เกียรตินิยมอันดับ 2
3.31 เกียรตินิยมอันดับ 2
2.98

วันสําเร็จการศึกษา ใสเครื่องหมาย ' ที่ขางหนา '29/04/2563 ดวยทุกครั้ง
หมายเหตุ ระบบรองรับตัวเลขอารบิกเทานั้น

กาหนดการสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
สาหรับผู้จะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ชาระค่าขึ้นทะเบียนในระบบ e-Student)
เรื่อง/การดาเนินการ
วิธีปฏิบัติ
๑. การเสนอผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่่าเสมอ ขอให้
๑. ระบุแต้มเฉลี่ยสะสม, วันที่ส่าเร็จการศึกษา
คณะด่าเนินการดังนี้
๒. ถ้าได้รับปริญญาเกียรตินิยม ให้ระบุอันดับเกียรตินิยม
๑.๑ ตรวจสอบรายวิชา จ่านวนหน่วยกิตในทุกหมวดวิชาที่นักศึกษาได้
กรณีที่นักศึกษาสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ แต่ไม่ได้รับ
ศึกษามาแล้วให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเสนอในรายงานสรุปผู้ส่าเร็จการศึกษาฯ
ปริญญาเกียรตินิยม (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
และเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยมหิดลภายในเวลาที่ก่าหนด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
๑.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของค่าน่าหน้านาม ตัวสะกดชื่อ-นามสกุล
พ.ศ. ๒๕๕๒) ให้ระบุสาเหตุที่ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้ส่าเร็จการศึกษาให้ถูกต้องก่อนขออนุมัติ
โดยให้อธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุด้วย
ปริญญาบัตร หากพ้นก่าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่มีการ
กรณีที่นักศึกษาส่าเร็จการศึกษาล่าช้าให้ระบุสาเหตุที่จบล่าช้า
เปลี่ยนแปลงแก้ไข และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานส่าคัญทางการศึกษา
โดยให้อธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุด้วย
ต่อไป และแจ้งให้ผู้จะส่าเร็จการศึกษาทราบว่า ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
๓. เรียงล่าดับชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาตามปริญญาเกียรตินิยม
ที่บันทึกไว้ในใบแสดงผลการศึกษา ถือเป็นหลักฐานส่าคัญทางการศึกษา
อันดับ ๑ อันดับ ๒ และไม่ได้รับเกียรตินิยมโดยเรียงรายชื่อ ที่นักศึกษาต้องสะกดให้ตรงกันในการจัดท่าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นามสกุล ตามตัวพยัญชนะ
การศึกษาต่อหรือการท่างาน หากมีการตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลใน
๔. ก่าหนดส่งรายงานสรุปผู้ส่าเร็จการศึกษาเพื่อเสนอเข้าที่
ภายหลัง จะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันกับคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
๑.๓ คณะส่งรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษามายังมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อน่า
การประชุมครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลขออนุมัติปริญญาบัตร (ตามเอกสารหมายเลข ๑)
๑.๔ ตามที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาในสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
การประชุมครั้งที่ ๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เภสัชศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในวันจันทร์ที่
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น คณะดังกล่าวข้างต้น จะต้องน่าเสนอผล
การประชุมครั้งที่ ๕๕๘ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
การศึกษา เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม
(ครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๖๒)

แบบที่ ๑
วันกาหนดส่ง

จานวน

วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง/การดาเนินการ
สภาฯ ครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๑ ขอให้คณะประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่าเร็จการศึกษายืนยันการขึ้นทะเบียน
บัณฑิตที่ระบบ e-Student ผ่าน Website ชื่อ https://www.smartedu.
mahidol.ac.th/Authen/ ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ถึงวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๒ หากพ้นก่าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจะรวบรวมรายชื่อผู้ส่าเร็จ
เฉพาะที่ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภายในก่าหนดเท่านั้น
มหาวิทยาลัยมหิดลขอสงวนสิทธิ์ในการตัดยอดผู้ส่าเร็จการศึกษาเฉพาะที่
ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วันสุดท้ายที่ก่าหนดเท่านั้น
เนื่องจากในการด่าเนินงาน ยังมีผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอื่น ๆ รอด่าเนินการ
๓. การจัดทาหนังสือรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการศึกษา
๓.๑ เพื่อเป็นการอ่านวยความสะดวกแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา คณะควร
รวบรวมรายชื่อผู้ขอเอกสาร
๓.๒ คณะเก็บเงินค่าจัดท่าหนังสือรับรองคุณวุฒ/ิ ใบแสดงผลการศึกษา
- รวบรวมเงินน่าฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันมหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๐๑๖-๓-๐๐๓๒๕-๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน)
สาขาศิริราช
- ส่งกองบริหารการศึกษา โดย
๑. ใบน่าฝากธนาคารประเภทบัญชีกระแสรายวัน
๒. รายชื่อผู้ขอเอกสาร

วิธีปฏิบัติ

๑. ผู้ส่าเร็จการศึกษารหัสประจ่าตัวนักศึกษา ๕๙xxxxx
เป็นต้นไป ยืนยันการเข้าร่วมพิธี และไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทาน
พระราชทานปริญญาบัตร
๒. ผู้ส่าเร็จการศึกษาตั้งแต่รหัสประจ่าตัวนักศึกษา ๕๘xxxxx
ลงมา ช่าระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตโดยหักเงินจากบัญชีเดียว
กับการช่าระค่าลงทะเบียนเรียน (งดรับช่าระด้วยเช็ค)
- ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ช่าระคนละ ๘๐๐ บาท
- ผู้ไม่เข้าร่วมพิธีฯ ช่าระคนละ ๒๐๐ บาท

๑. ค่าจัดท่าหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ ๕๐ บาท
๒. ค่าจัดท่าใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ ๕๐ บาท

วันกาหนดส่ง

จานวน

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓

-

ภายใน
ไม่เกิน
วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน
๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
ฉบับ
ต่อคน

เรื่อง/การดาเนินการ
ในเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะออกเอกสารส่าคัญทางการศึกษาให้
คนละ ๒ ฉบับก่อน หากต้องการหนังสือรับรองคุณวุฒ/ิ ใบแสดงผลการศึกษา
เพิ่มเติมหรือเกินเวลาที่ก่าหนด (ภายในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
ขอให้ติดต่อที่ห้อง Mahidol University Student, Academic and
International Services (MUSAIS) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น ๑ จะออก
เอกสารฯ ให้ต่อไปในภายหลังหรือรอใช้ใบปริญญาบัตรฉบับจริง
ขอให้คณะ/วิทยาลัยถ่ายส่าเนาการน่าส่งเงินไว้เป็นหลักฐานที่คณะ/
วิทยาลัยต้นสังกัดด้วย

วิธีปฏิบัติ

วันกาหนดส่ง

จานวน

กําหนดการสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
สาหรับผู้จะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิทยาลัยในกากับ ซึง่ ไม่ได้ชาระค่าขึ้นทะเบียนในระบบ e-Student)
เรื่อง/การดาเนินการ
วิธีปฏิบัติ
วันกาหนดส่ง
๑. การเสนอผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่่าเสมอ ขอให้
๑. ระบุแต้มเฉลี่ยสะสม, วันที่ส่าเร็จการศึกษา
วิทยาลัยฯ ด่าเนินการดังนี้
๒. ถ้าได้รับปริญญาเกียรตินิยม ให้ระบุอันดับเกียรตินิยม
๑.๑ ตรวจสอบรายวิชา จ่านวนหน่วยกิตในทุกหมวดวิชาที่นักศึกษาได้
กรณีที่นักศึกษาสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ แต่ไม่ได้รับ
ศึกษามาแล้วให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเสนอในรายงานสรุปผู้ส่าเร็จการศึกษาฯ
ปริญญาเกียรตินิยม (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
และเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยมหิดลภายในเวลาที่ก่าหนด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
๑.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของค่าน่าหน้านาม ตัวสะกดชื่อ-นามสกุล
พ.ศ. ๒๕๕๒) ให้ระบุสาเหตุที่ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้ส่าเร็จการศึกษาให้ถูกต้องก่อนขออนุมัติ
โดยให้อธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุด้วย
ปริญญาบัตร หากพ้นก่าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่มีการ
กรณีที่นักศึกษาส่าเร็จการศึกษาล่าช้าให้ระบุสาเหตุที่จบล่าช้า
เปลี่ยนแปลงแก้ไข และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานส่าคัญทางการศึกษา
โดยให้อธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุด้วย
ต่อไป และแจ้งให้ผู้จะส่าเร็จการศึกษาทราบว่า ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
๓. เรียงล่าดับชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาตามปริญญาเกียรตินิยม
ที่บันทึกไว้ในใบแสดงผลการศึกษา ถือเป็นหลักฐานส่าคัญทางการศึกษา
อันดับ ๑ อันดับ ๒ และไม่ได้รับเกียรตินิยมโดยเรียงรายชื่อ ที่นักศึกษาต้องสะกดให้ตรงกันในการจัดท่าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นามสกุล ตามตัวพยัญชนะ
การศึกษาต่อหรือการท่างาน หากมีการตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลใน
๔. ก่าหนดส่งรายงานสรุปผู้ส่าเร็จการศึกษาเพื่อเสนอเข้าที่
ภายหลัง จะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันกับคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
๑.๓ คณะส่งรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษามายังมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อน่า
การประชุมครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม
เสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลขออนุมัติปริญญาบัตร (ตามเอกสารหมายเลข ๑)
พ.ศ. ๒๕๖๓
การประชุมครั้งที่ ๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
การประชุมครั้งที่ ๕๕๘ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน
(ครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๖๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบที่ ๒
จานวน

๑๒ ชุด
๑๒ ชุด
๑๒ ชุด

เรื่อง/การดาเนินการ
๒. การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๑ ผู้ส่าเร็จการศึกษาตั้งแต่รหัสประจ่าตัว ๕๙xxxxx เป็นต้นไป
- วิทยาลัยฯ ส่งเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ ๑,๐๐๐ บาท
(เก็บตอนเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่) ส่งให้กองคลังพร้อมแนบรายชื่อนักศึกษาใหม่
๒.๒ ผู้ส่าเร็จการศึกษาตั้งแต่รหัสประจ่าตัวนักศึกษา ๕๘xxxxx ลงมา
- วิทยาลัยฯ รวบรวมเงินน่าฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันมหาวิทยาลัย
มหิดล เลขที่ ๐๑๖-๓-๐๐๓๒๕-๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน) สาขา
ศิริราช ส่งกองบริหารการศึกษา
- รายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาที่ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๓ หากพ้นก่าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจะรวบรวมรายชื่อผู้ส่าเร็จ
เฉพาะที่ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภายในก่าหนดเท่านั้น
มหาวิทยาลัยมหิดลขอสงวนสิทธิ์ในการตัดยอดผู้ส่าเร็จการศึกษาเฉพาะที่ยืนยัน
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วันสุดท้ายที่ก่าหนดเท่านั้น เนื่องจาก
ในการด่าเนินงาน ยังมีผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอื่น ๆ รอด่าเนินการ
๓. การจัดทาหนังสือรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการศึกษา
๓.๑ เพื่อเป็นการอ่านวยความสะดวกแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา วิทยาลัยฯ ควร
รวบรวมรายชื่อผู้ขอเอกสาร
๓.๒ วิทยาลัยฯ เก็บเงินค่าจัดท่าหนังสือรับรองคุณวุฒ/ิ ใบแสดงผลการศึกษา
- รวบรวมเงินน่าฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันมหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๐๑๖-๓-๐๐๓๒๕-๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน)
สาขาศิริราช
- ส่งกองบริหารการศึกษา โดย

วิธีปฏิบัติ
๑. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ช่าระคนละ ๑,๐๐๐ บาท
(เก็บตอนเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่)

วันกาหนดส่ง

จานวน

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓

-

๒. ผู้ส่าเร็จการศึกษาตั้งแต่รหัสประจ่าตัวนักศึกษา ๕๘xxxxx
ลงมา
- ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ช่าระคนละ ๘๐๐ บาท
- ผู้ไม่เข้าร่วมพิธีฯ ช่าระคนละ ๒๐๐ บาท

๑. ค่าจัดท่าหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ ๕๐ บาท
๒. ค่าจัดท่าใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ ๕๐ บาท

ภายใน
ไม่เกิน
วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน
๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
ฉบับ
ต่อคน

เรื่อง/การดาเนินการ
๑. ใบน่าฝากธนาคารประเภทบัญชีกระแสรายวัน
๒. รายชื่อผู้ขอเอกสาร
ในเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะออกเอกสารส่าคัญทางการศึกษาให้
คนละ ๒ ฉบับก่อน หากต้องการหนังสือรับรองคุณวุฒ/ิ ใบแสดงผลการศึกษา
เพิ่มเติมหรือเกินเวลาที่ก่าหนด (ภายในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
ขอให้ติดต่อที่ห้อง Mahidol University Student, Academic and
International Services (MUSAIS) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น ๑ จะออก
เอกสารฯ ให้ต่อไปในภายหลังหรือรอใช้ใบปริญญาบัตรฉบับจริง
ขอให้วิทยาลัยฯ ถ่ายส่าเนาการน่าส่งเงินไว้เป็นหลักฐานที่วิทยาลัยฯ
ต้นสังกัดด้วย

วิธีปฏิบัติ

วันกาหนดส่ง

จานวน

กําหนดการสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
สาหรับผู้จะสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่อง/การดาเนินการ
วิธีปฏิบัติ
๑. การเสนอผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่่าเสมอ ขอให้
๑. ก่าหนดส่งรายงานสรุปผู้ส่าเร็จการศึกษาเพื่อเสนอเข้าที่
คณะ/วิทยาลัยฯ ด่าเนินการดังนี้
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบรายวิชา จ่านวนหน่วยกิตในทุกหมวดวิชาที่นักศึกษาได้
การประชุมครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ศึกษามาแล้วให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเสนอในรายงานสรุปผู้ส่าเร็จการศึกษาฯ
และเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยมหิดลภายในเวลาที่ก่าหนด
การประชุมครั้งที่ ๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของค่าน่าหน้านาม ตัวสะกดชื่อ-นามสกุล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้ส่าเร็จการศึกษาให้ถูกต้องก่อนขออนุมัติ
การประชุมครั้งที่ ๕๕๘ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ปริญญาบัตร หากพ้นก่าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่มีการ
(ครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๖๒)
เปลี่ยนแปลงแก้ไข และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานส่าคัญทางการศึกษา
ต่อไป และแจ้งให้ผู้จะส่าเร็จการศึกษาทราบว่า ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
ที่บันทึกไว้ในใบแสดงผลการศึกษา ถือเป็นหลักฐานส่าคัญทางการศึกษา
ที่นักศึกษาต้องสะกดให้ตรงกันในการจัดท่าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาต่อหรือการท่างาน หากมีการตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลใน
ภายหลัง จะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันกับคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล
๑.๓ คณะ/วิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษามายังมหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อน่าเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลขออนุมัติปริญญาบัตรตามแบบฟอร์ม
รายงานสรุปฯ ที่เคยปฏิบัติมา

แบบที่ ๓
วันกาหนดส่ง

จานวน

วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง/การดาเนินการ
๒. การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๑ คณะ/วิทยาลัยส่งเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ ๑,๐๐๐ บาท (เก็บ
ตอนเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่) ส่งให้กองคลังพร้อมแนบรายชื่อนักศึกษาใหม่
- ส่งรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาเฉพาะที่ยืนยันการเข้ารับรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ให้กองบริหารการศึกษา
๒.๒ หากพ้นก่าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจะรวบรวมรายชื่อผู้ส่าเร็จ
เฉพาะที่ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภายในก่าหนดเท่านั้น
มหาวิทยาลัยมหิดลขอสงวนสิทธิ์ในการตัดยอดผู้ส่าเร็จการศึกษาเฉพาะที่
ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วันสุดท้ายที่ก่าหนดเท่านั้น
เนื่องจากในการด่าเนินงาน ยังมีผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอื่น ๆ รอด่าเนินการ

วิธีปฏิบัติ
๑. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ช่าระคนละ ๑,๐๐๐ บาท
(เก็บตอนเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่)
๒. ผู้ส่าเร็จการศึกษาตั้งแต่รหัสประจ่าตัวนักศึกษา ๕๘xxxxx
ลงมา ช่าระตามอัตราเดิม

วันกาหนดส่ง

จานวน

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓

-

กําหนดการสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
สาหรับผู้จะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สถาบันสมทบที่เข้าร่วมพิธีฯ)
เรื่อง/การดาเนินการ
วิธีปฏิบัติ
๑. การเสนอผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่่าเสมอ ขอให้
๑. ระบุแต้มเฉลี่ยสะสม, วันที่ส่าเร็จการศึกษา
สถาบัน/วิทยาลัยด่าเนินการดังนี้
๒. ถ้าได้รับปริญญาเกียรตินิยม ให้ระบุอันดับเกียรตินิยม
๑.๑ ตรวจสอบรายวิชา จ่านวนหน่วยกิตในทุกหมวดวิชาที่นักศึกษาได้
กรณีที่นักศึกษาสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ แต่ไม่ได้รับ
ศึกษามาแล้วให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเสนอในรายงานสรุปผู้ส่าเร็จการศึกษาฯ
ปริญญาเกียรตินิยม (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
และเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยมหิดลภายในเวลาที่ก่าหนด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
๑.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของค่าน่าหน้านาม ตัวสะกดชื่อ-นามสกุล
พ.ศ. ๒๕๕๒) ให้ระบุสาเหตุที่ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้ส่าเร็จการศึกษาให้ถูกต้องก่อนขออนุมัติ
โดยให้อธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุด้วย
ปริญญาบัตร หากพ้นก่าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่มีการ
กรณีที่นักศึกษาส่าเร็จการศึกษาล่าช้าให้ระบุสาเหตุที่จบล่าช้า
เปลี่ยนแปลงแก้ไข และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานส่าคัญทางการศึกษา
โดยให้อธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุด้วย
ต่อไป และแจ้งให้ผู้จะส่าเร็จการศึกษาทราบว่า ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
๓. เรียงล่าดับชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาตามปริญญาเกียรตินิยม
ที่บันทึกไว้ในใบแสดงผลการศึกษา ถือเป็นหลักฐานส่าคัญทางการศึกษา
อันดับ ๑ อันดับ ๒ และไม่ได้รับเกียรตินิยมโดยเรียงรายชื่อ ที่นักศึกษาต้องสะกดให้ตรงกันในการจัดท่าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นามสกุล ตามตัวพยัญชนะ
การศึกษาต่อหรือการท่างาน หากมีการตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลใน
๔. ก่าหนดส่งรายงานสรุปผู้ส่าเร็จการศึกษาเพื่อเสนอเข้าที่
ภายหลัง จะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันกับคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
๑.๓ สถาบัน/วิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษามายังมหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อน่าเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลขออนุมัติปริญญาบัตร (ตามเอกสาร
หมายเลข ๑)
การประชุมครั้งที่ ๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๔ ตามที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาในสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์
จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
การประชุมครั้งที่ ๕๕๘ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สถาบัน/วิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น จะต้องน่าเสนอผลการศึกษา เพื่อขออนุมัติ
(ครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๖๒)

แบบที่ ๔
วันกาหนดส่ง

จานวน

วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง/การดาเนินการ
ปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๕๖
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๑ สถาบัน/วิทยาลัยเก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- รวบรวมเงินน่าฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่
๐๑๖-๓-๐๐๓๒๕-๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน) สาขาศิริราช
- ส่งกองบริหารการศึกษา โดย
๑. ใบน่าฝากธนาคารประเภทบัญชีกระแสรายวัน
๒. รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
๒.๒ หากพ้นก่าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจะรวบรวมรายชื่อผู้ส่าเร็จ
เฉพาะที่ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภายในก่าหนดเท่านั้น
มหาวิทยาลัยมหิดลขอสงวนสิทธิ์ในการตัดยอดผู้ส่าเร็จการศึกษาเฉพาะที่
ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วันสุดท้ายที่ก่าหนดเท่านั้น
เนื่องจากในการด่าเนินงาน ยังมีผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอื่น ๆ รอด่าเนินการ
๓. การจัดทาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา
๓.๑ เพื่อเป็นการอ่านวยความสะดวกแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา สถาบัน/
วิทยาลัยควรรวบรวมรายชื่อผู้ขอเอกสาร
๓.๒ สถาบัน/วิทยาลัยควรเก็บเงินค่าจัดท่าหนังสือรับรองคุณวุฒ/ิ
ใบแสดงผลการศึกษา
- รวบรวมเงินน่าฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันมหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๐๑๖-๓-๐๐๓๒๕-๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน) สาขาศิริราช

วิธีปฏิบัติ

๑. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ช่าระคนละ 800 บาท
- ผู้ไม่เข้าร่วมพิธีฯ ช่าระคนละ ๒00 บาท

๑. ค่าจัดท่าหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ ๕๐ บาท
๒. ค่าจัดท่าใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ ๕๐ บาท

วันกาหนดส่ง

จานวน

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓

-

ภายใน
ไม่เกิน
วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน
๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
ฉบับ
ต่อคน

เรื่อง/การดาเนินการ
- ส่งกองบริหารการศึกษา โดย
๑. ใบน่าฝากธนาคารประเภทบัญชีกระแสรายวัน
๒. รายชื่อผู้ขอเอกสาร
ในเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะออกเอกสารส่าคัญทางการศึกษาให้
คนละ ๒ ฉบับก่อน หากต้องการหนังสือรับรองคุณวุฒ/ิ ใบแสดงผลการศึกษา
เพิ่มเติมหรือเกินเวลาที่ก่าหนด (ภายในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
ขอให้ติดต่อที่ห้อง Mahidol University Student, Academic and
International Services (MUSAIS) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น ๑ จะออก
เอกสารฯ ให้ต่อไปในภายหลังหรือรอใช้ใบปริญญาบัตรฉบับจริง
ขอให้สถาบัน/วิทยาลัยถ่ายส่าเนาการน่าส่งเงินไว้เป็นหลักฐานที่สถาบัน/
วิทยาลัยต้นสังกัดด้วย
๓.๓ สถาบัน/วิทยาลัยจัดท่าไฟล์ Excel ข้อมูลรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตรงตามที่เสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย
มหิดล ส่งให้มหาวิทยาลัยมหิดลทาง E-mail เพื่อใช้ในการจัดท่าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ ปริญญาบัตร และข้อมูลหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ตามเอกสารหมายเลข ๒) ด้วย

วิธีปฏิบัติ

วันกาหนดส่ง

จานวน

กําหนดการสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
สาหรับผู้จะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สถาบันสมทบที่ไม่เข้าร่วมพิธีฯ)
เรื่อง/การดาเนินการ
วิธีปฏิบัติ
๑. การเสนอผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่่าเสมอ ขอให้
๑. ระบุแต้มเฉลี่ยสะสม, วันที่ส่าเร็จการศึกษา
วิทยาลัยฯ ด่าเนินการดังนี้
๒. ถ้าได้รับปริญญาเกียรตินิยม ให้ระบุอันดับเกียรตินิยม
๑.๑ ตรวจสอบรายวิชา จ่านวนหน่วยกิตในทุกหมวดวิชาที่นักศึกษาได้
กรณีที่นักศึกษาสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ แต่ไม่ได้รับ
ศึกษามาแล้วให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเสนอในรายงานสรุปผู้ส่าเร็จการศึกษาฯ
ปริญญาเกียรตินิยม (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
และเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยมหิดลภายในเวลาที่ก่าหนด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
๑.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของค่าน่าหน้านาม ตัวสะกดชื่อ-นามสกุล
พ.ศ. ๒๕๕๒) ให้ระบุสาเหตุที่ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้ส่าเร็จการศึกษาให้ถูกต้องก่อนขออนุมัติ
โดยให้อธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุด้วย
ปริญญาบัตร หากพ้นก่าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่มีการ
กรณีที่นักศึกษาส่าเร็จการศึกษาล่าช้าให้ระบุสาเหตุที่จบล่าช้า
เปลี่ยนแปลงแก้ไข และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานส่าคัญทางการศึกษา
โดยให้อธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุด้วย
ต่อไป และแจ้งให้ผู้จะส่าเร็จการศึกษาทราบว่า ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
๓. เรียงล่าดับชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาตามปริญญาเกียรตินิยม
ที่บันทึกไว้ในใบแสดงผลการศึกษา ถือเป็นหลักฐานส่าคัญทางการศึกษา
อันดับ ๑ อันดับ ๒ และไม่ได้รับเกียรตินิยมโดยเรียงรายชื่อ ที่นักศึกษาต้องสะกดให้ตรงกันในการจัดท่าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นามสกุล ตามตัวพยัญชนะ
การศึกษาต่อหรือการท่างาน หากมีการตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลใน
๔. ก่าหนดส่งรายงานสรุปผู้ส่าเร็จการศึกษาเพื่อเสนอเข้าที่
ภายหลัง จะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันกับคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
๑.๓ วิทยาลัยฯ ส่งรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษามายังมหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อน่าเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลขออนุมัติปริญญาบัตร (ตามเอกสาร
หมายเลข ๑)
การประชุมครั้งที่ ๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๔ ตามที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ จะต้องปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนในวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น วิทยาลัยฯ ดังกล่าว
การประชุมครั้งที่ ๕๕๘ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้างต้น จะต้องน่าเสนอผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตรต่อสภา
(ครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๖๒)

แบบที่ ๕
วันกาหนดส่ง

จานวน

วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง/การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. การจัดทาปริญญาบัตร
วิทยาลัยฯ เก็บเงินค่าจัดท่าปริญญาบัตร
- รวบรวมเงินน่าฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่
๐๑๖-๓-๐๐๓๒๕-๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน) สาขาศิริราช
- ส่งใบน่าฝากธนาคารประเภทบัญชีกระแสรายวัน ให้กองบริหาร
การศึกษา
๓. การจัดทาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
๓.๑ เพื่อเป็นการอ่านวยความสะดวกแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา วิทยาลัยฯ ควร
รวบรวมรายชื่อผู้ขอเอกสาร
๓.๒ วิทยาลัยฯ เก็บเงินค่าจัดท่าหนังสือรับรองคุณวุฒ/ิ ใบแสดงผลการศึกษา
- รวบรวมเงินน่าฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันมหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๐๑๖-๓-๐๐๓๒๕-๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน) สาขาศิริราช
- ส่งกองบริหารการศึกษา โดย
๑. ใบน่าฝากธนาคารประเภทบัญชีกระแสรายวัน
๒. รายชื่อผู้ขอเอกสาร
ในเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะออกเอกสารส่าคัญทางการศึกษาให้
คนละ ๒ ฉบับก่อน หากต้องการหนังสือรับรองคุณวุฒ/ิ ใบแสดงผลการศึกษา
เพิ่มเติมหรือเกินเวลาที่ก่าหนด (ภายในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
ขอให้ติดต่อที่ห้อง Mahidol University Student, Academic and

วิธีปฏิบัติ

วันกาหนดส่ง

จานวน

๑. ค่าจัดท่าปริญญาบัตร ฉบับละ ๒๐๐ บาท

ภายใน
วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓

-

๒. ค่าจัดท่าหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ ๕๐ บาท

ภายใน
วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓

ไม่เกิน
๒
ฉบับ
ต่อคน

เรื่อง/การดาเนินการ
International Services (MUSAIS) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น ๑ จะออก
เอกสารฯ ให้ต่อไปในภายหลังหรือรอใช้ใบปริญญาบัตรฉบับจริง
ขอให้วิทยาลัยฯ ถ่ายส่าเนาการน่าส่งเงินไว้เป็นหลักฐานที่วิทยาลัยฯ
ต้นสังกัดด้วย
๓.๓ วิทยาลัยฯ จัดท่าไฟล์ Excel ข้อมูลรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตรงตามที่เสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย
มหิดล ส่งให้มหาวิทยาลัยทาง E-mail เพื่อใช้ในการจัดท่าหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ปริญญาบัตร (ตามเอกสารหมายเลข ๒) ด้วย

วิธีปฏิบัติ

วันกาหนดส่ง

จานวน

กําหนดการสําเร็จการศึกษา ประจําป*การศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับแก1ไข)
สําหรับผู1จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล (ชําระคาขึ้นทะเบียนในระบบ e-Student)
เรื่อง/การดําเนินการ
วิธีปฏิบัติ
๑. การเสนอผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ประจําป*การศึกษา ๒๕๖๒
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ ขอให
๑. ระบุแตมเฉลี่ยสะสม, วันที่สําเร็จการศึกษา
คณะดําเนินการดังนี้
๒. ถาไดรับปริญญาเกียรตินิยม ใหระบุอันดับเกียรตินิยม
๑.๑ ตรวจสอบรายวิชา จํานวนหนวยกิตในทุกหมวดวิชาที่นักศึกษาได
กรณีที่นักศึกษาสอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ แตไมไดรับ
ศึกษามาแลวใหถูกตอง ครบถวน โดยเสนอในรายงานสรุปผูสําเร็จการศึกษาฯ
ปริญญาเกียรตินิยม (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวย
และเสนอเขาสภามหาวิทยาลัยมหิดลภายในเวลาที่กําหนด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
๑.๒ ตรวจสอบความถูกตองของคํานําหนานาม ตัวสะกดชื่อ-นามสกุล
พ.ศ. ๒๕๕๒) ใหระบุสาเหตุที่ไมไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาใหถูกตองกอนขออนุมัติ
โดยใหอธิบายเพิ่มเติมในชองหมายเหตุดวย
ปริญญาบัตร หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยมหิดลจะไมมีการ
กรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาลาชาใหระบุสาเหตุที่จบลาชา
เปลี่ยนแปลงแกไข และจะใชขอมูลดังกลาวเป@นหลักฐานสําคัญทางการศึกษา
โดยใหอธิบายเพิ่มเติมในชองหมายเหตุดวย
ตอไป และแจงใหผูจะสําเร็จการศึกษาทราบวา ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
๓. เรียงลําดับชื่อผูสําเร็จการศึกษาตามปริญญาเกียรตินิยม
ที่บันทึกไวในใบแสดงผลการศึกษา ถือเป@นหลักฐานสําคัญทางการศึกษา
อันดับ ๑ อันดับ ๒ และไมไดรับเกียรตินิยมโดยเรียงรายชื่อ ที่นักศึกษาตองสะกดใหตรงกันในการจัดทําธุรกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
นามสกุล ตามตัวพยัญชนะ
การศึกษาตอหรือการทํางาน หากมีการตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลใน
๔. กําหนดสงรายงานสรุปผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอเขาที่
ภายหลัง จะไดเป@นขอมูลที่ถูกตองตรงกันกับคลังขอมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
๑.๓ คณะสงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษามายังมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อนํา
การประชุมครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลขออนุมัติปริญญาบัตร (ตามเอกสารหมายเลข ๑)
๑.๔ ตามที่ผูสําเร็จการศึกษาในสาขาแพทยศาสตรF ทันตแพทยศาสตรF
การประชุมครั้งที่ ๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เภสัชศาสตรFและพยาบาลศาสตรF จะตองปฏิบัติงานชดใชทุนในวันจันทรFที่
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น คณะดังกลาวขางตน จะตองนําเสนอผล
การประชุมครั้งที่ ๕๕๘ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
การศึกษา เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตรตอสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม

แบบที่ ๑
วันกําหนดสง

จํานวน

วันศุกรFที่ ๑ พฤษภาคม ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกรFที่ ๒๙ พฤษภาคม ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทรFที่ ๒๙ มิถุนายน ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง/การดําเนินการ
สภาฯ ครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข1ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๑ ขอใหคณะประชาสัมพันธFแจงผูสําเร็จการศึกษายืนยันการขึ้นทะเบียน
บัณฑิตที่ระบบ e-Student ผาน Website ชื่อ https://www.smartedu.
mahidol.ac.th/Authen/ ได1ตั้งแตวันศุกรTที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ถึงวันจันทรTที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๒ หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยมหิดลจะรวบรวมรายชื่อผูสําเร็จ
เฉพาะที่ยืนยันการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรภายในกําหนดเทานั้น
มหาวิทยาลัยมหิดลขอสงวนสิทธิ์ในการตัดยอดผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะที่
ยืนยันการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วันสุดทายที่กําหนดเทานั้น
เนื่องจากในการดําเนินงาน ยังมีผูเกี่ยวของฝOายอื่น ๆ รอดําเนินการ
๓. การจัดทําหนังสือรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการศึกษา
๓.๑ เพื่อเป@นการอํานวยความสะดวกแกผูสําเร็จการศึกษา คณะควร
รวบรวมรายชื่อผูขอเอกสารสงใหกองบริหารการศึกษา
๓.๒ ในเบื้องตนทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา
ใหคนละ ๔ ฉบับกอน ในอัตรารวมแลวไมเกินคนละ ๒๐๐ บาท (สองรอยบาทถวน)
หากตองการหนังสือรับรองคุณวุฒิ/ใบแสดงผลการศึกษาเพิ่มเติมหรือเกินเวลาที่
กําหนด (ภายในวันจันทรFที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

วิธีปฏิบัติ
การประชุมครั้งที่ ๕๕๙ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ครั้งสุดท1ายของป*การศึกษา ๒๕๖๒)

วันกําหนดสง
จํานวน
วันจันทรFที่ ๒๗ กรกฎาคม ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ผูสําเร็จการศึกษารหัสประจําตัวนักศึกษา ๕๙xxxxx
วันจันทรFที่ ๓ สิงหาคม
เป@นตนไป ยืนยันการเขารวมพิธี และไมเขารวมพิธีพระราชทาน
พ.ศ. ๒๕๖๓
ปริญญาบัตร
๒. ผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตรหัสประจําตัวนักศึกษา ๕๘xxxxx
ลงมา ยืนยันการเขารวมพิธี และไมเขารวมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร
กรณีผู1สําเร็จการศึกษาชําระเงินเรียบร1อยแล1ว มหาวิทยาลัย
ตั้งแต
มหิดลจะดําเนินการคืนคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยให1ยืนยันเลข วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม บัญชีผาน Website ชื่อ https://smartedu.mahidol.ac.th/ วันจันทรTที่ ๓๑ สิงหาคม
และจะโอนเงินเข1าบัญชีธนาคารของผู1สําเร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓

-

-

๑. ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย
ภายใน
ไมเกิน
และภาษาอังกฤษ อยางละ ๑ ฉบับ
วันจันทรFที่ ๒๗ กรกฎาคม
๔
๒. ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับใบแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย
พ.ศ. ๒๕๖๓
ฉบับ
และภาษาอังกฤษ อยางละ ๑ ฉบับ
ตอคน

เรื่อง/การดําเนินการ
ขอใหติดตอที่หอง Mahidol University Student, Academic and
International Services (MUSAIS) ศูนยFการเรียนรูมหิดล ชั้น ๑ จะออก
เอกสารฯ ใหตอไปในภายหลังหรือรอใชใบปริญญาบัตรฉบับจริง

วิธีปฏิบัติ

วันกําหนดสง

จํานวน

กําหนดการสําเร็จการศึกษา ประจําป*การศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับแก1ไข)
สําหรับผู1จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยในกํากับ ซึ่งไมได1ชําระคาขึ้นทะเบียนในระบบ e-Student)
เรื่อง/การดําเนินการ
วิธีปฏิบัติ
วันกําหนดสง
๑. การเสนอผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ประจําป*การศึกษา ๒๕๖๒
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ ขอให
๑. ระบุแตมเฉลี่ยสะสม, วันที่สําเร็จการศึกษา
วิทยาลัยฯ ดําเนินการดังนี้
๒. ถาไดรับปริญญาเกียรตินิยม ใหระบุอันดับเกียรตินิยม
๑.๑ ตรวจสอบรายวิชา จํานวนหนวยกิตในทุกหมวดวิชาที่นักศึกษาได
กรณีที่นักศึกษาสอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ แตไมไดรับ
ศึกษามาแลวใหถูกตอง ครบถวน โดยเสนอในรายงานสรุปผูสําเร็จการศึกษาฯ
ปริญญาเกียรตินิยม (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวย
และเสนอเขาสภามหาวิทยาลัยมหิดลภายในเวลาที่กําหนด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
๑.๒ ตรวจสอบความถูกตองของคํานําหนานาม ตัวสะกดชื่อ-นามสกุล
พ.ศ. ๒๕๕๒) ใหระบุสาเหตุที่ไมไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาใหถูกตองกอนขออนุมัติ
โดยใหอธิบายเพิ่มเติมในชองหมายเหตุดวย
ปริญญาบัตร หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยมหิดลจะไมมีการ
กรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาลาชาใหระบุสาเหตุที่จบลาชา
เปลี่ยนแปลงแกไข และจะใชขอมูลดังกลาวเป@นหลักฐานสําคัญทางการศึกษา
โดยใหอธิบายเพิ่มเติมในชองหมายเหตุดวย
ตอไป และแจงใหผูจะสําเร็จการศึกษาทราบวา ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
๓. เรียงลําดับชื่อผูสําเร็จการศึกษาตามปริญญาเกียรตินิยม
ที่บันทึกไวในใบแสดงผลการศึกษา ถือเป@นหลักฐานสําคัญทางการศึกษา
อันดับ ๑ อันดับ ๒ และไมไดรับเกียรตินิยมโดยเรียงรายชื่อ ที่นักศึกษาตองสะกดใหตรงกันในการจัดทําธุรกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
นามสกุล ตามตัวพยัญชนะ
การศึกษาตอหรือการทํางาน หากมีการตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลใน
๔. กําหนดสงรายงานสรุปผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอเขาที่
ภายหลัง จะไดเป@นขอมูลที่ถูกตองตรงกันกับคลังขอมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
๑.๓ คณะสงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษามายังมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อนํา
การประชุมครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกรFที่ ๑ พฤษภาคม
เสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลขออนุมัติปริญญาบัตร (ตามเอกสารหมายเลข ๑)
พ.ศ. ๒๕๖๓
การประชุมครั้งที่ ๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกรFที่ ๒๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
การประชุมครั้งที่ ๕๕๘ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทรFที่ ๒๙ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบที่ ๒
จํานวน

๑๒ ชุด
๑๒ ชุด
๑๒ ชุด

เรื่อง/การดําเนินการ

๒. การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข1ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๑ ผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตรหัสประจําตัว ๕๙xxxxx เป@นตนไป
๒.๒ ผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตรหัสประจําตัวนักศึกษา ๕๘xxxxx ลงมา
- วิทยาลัยฯ รวบรวม รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่ยืนยันการเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
๒.๓ หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยมหิดลจะรวบรวมรายชื่อผูสําเร็จ
เฉพาะที่ยืนยันการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรภายในกําหนดเทานั้น
มหาวิทยาลัยมหิดลขอสงวนสิทธิ์ในการตัดยอดผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะที่ยืนยัน
การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วันสุดทายที่กําหนดเทานั้น เนื่องจาก
ในการดําเนินงาน ยังมีผูเกี่ยวของฝOายอื่น ๆ รอดําเนินการ

วิธีปฏิบัติ
การประชุมครั้งที่ ๕๕๙ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ครั้งสุดท1ายของป*การศึกษา ๒๕๖๒)

วันกําหนดสง
จํานวน
วันจันทรFที่ ๒๗ กรกฎาคม ๑๒ ชุด
พ.ศ. ๒๕๖๓

วิทยาลัยฯ รวบรวมรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่ยืนยันการเขารับ
วันจันทรFที่ ๓ สิงหาคม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พ.ศ. ๒๕๖๓
กรณีผู1สําเร็จการศึกษาชําระเงินเรียบร1อยแล1ว วิทยาลัยฯ จะ
ภายใน
ดําเนินการคืนคาขึ้นทะเบียนบัณฑิตให1ผู1สําเร็จการศึกษาตอไป วันจันทรTที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓

-

๓. การจัดทําหนังสือรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการศึกษา
๓.๑ เพื่อเป@นการอํานวยความสะดวกแกผูสําเร็จการศึกษา วิทยาลัยฯ ควร
๑. ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย
ภายใน
ไมเกิน
รวบรวมรายชื่อผูขอเอกสารสงใหกองบริหารการศึกษา
และภาษาอังกฤษ อยางละ ๑ ฉบับ
วันจันทรFที่ ๒๗ กรกฎาคม
๔
๓.๒ ในเบื้องตนทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาให ๒. ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับใบแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย
พ.ศ. ๒๕๖๓
ฉบับ
คนละ ๔ ฉบับกอน ในอัตรารวมแลวไมเกินคนละ ๒๐๐ บาท (สองรอยบาทถวน) และภาษาอังกฤษ อยางละ ๑ ฉบับ
ตอคน
หากตองการหนังสือรับรองคุณวุฒิ/ใบแสดงผลการศึกษาเพิ่มเติมหรือเกินเวลา
(ภายในวันจันทรFที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

เรื่อง/การดําเนินการ
ขอใหติดตอที่หอง Mahidol University Student, Academic and
International Services (MUSAIS) ศูนยFการเรียนรูมหิดล ชั้น ๑ จะออก
เอกสารฯ ใหตอไปในภายหลังหรือรอใชใบปริญญาบัตรฉบับจริง

วิธีปฏิบัติ

วันกําหนดสง

จํานวน

กําหนดการสําเร็จการศึกษา ประจําป*การศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับแก1ไข)
สําหรับผู1จะสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง/การดําเนินการ
วิธีปฏิบัติ
๑. การเสนอผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ประจําป*การศึกษา ๒๕๖๒
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ ขอให
๑. กําหนดสงรายงานสรุปผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอเขาที่
คณะ/วิทยาลัยฯ ดําเนินการดังนี้
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบรายวิชา จํานวนหนวยกิตในทุกหมวดวิชาที่นักศึกษาได
การประชุมครั้งที่ ๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ศึกษามาแลวใหถูกตอง ครบถวน โดยเสนอในรายงานสรุปผูสําเร็จการศึกษาฯ
และเสนอเขาสภามหาวิทยาลัยมหิดลภายในเวลาที่กําหนด
การประชุมครั้งที่ ๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒ ตรวจสอบความถูกตองของคํานําหนานาม ตัวสะกดชื่อ-นามสกุล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาใหถูกตองกอนขออนุมัติ
การประชุมครั้งที่ ๕๕๘ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ปริญญาบัตร หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยมหิดลจะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงแกไข และจะใชขอมูลดังกลาวเป@นหลักฐานสําคัญทางการศึกษา
การประชุมครั้งที่ ๕๕๙ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ตอไป และแจงใหผูจะสําเร็จการศึกษาทราบวา ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
(ครั้งสุดท1ายของป*การศึกษา ๒๕๖๒)
ที่บันทึกไวในใบแสดงผลการศึกษา ถือเป@นหลักฐานสําคัญทางการศึกษา
ที่นักศึกษาตองสะกดใหตรงกันในการจัดทําธุรกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาตอหรือการทํางาน หากมีการตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลใน
ภายหลัง จะไดเป@นขอมูลที่ถูกตองตรงกันกับคลังขอมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล
๑.๓ คณะ/วิทยาลัยสงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษามายังมหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลขออนุมัติปริญญาบัตรตามแบบฟอรFม
รายงานสรุปฯ ที่เคยปฏิบัติมา

แบบที่ ๓
วันกําหนดสง

จํานวน

วันศุกรFที่ ๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกรFที่ ๒๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทรFที่ ๒๙ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทรFที่ ๒๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒ ชุด
๑๒ ชุด
๑๒ ชุด
๑๒ ชุด

เรื่อง/การดําเนินการ
๒. การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข1ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๑ คณะ/วิทยาลัยสงเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ ๑,๐๐๐ บาท (เก็บ
ตอนเขามาเป@นนักศึกษาใหม) สงใหกองคลังพรอมแนบรายชื่อนักศึกษาใหม
- สงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะที่ยืนยันการเขารับรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ใหกองบริหารการศึกษา
๒.๒ หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยมหิดลจะรวบรวมรายชื่อผูสําเร็จ
เฉพาะที่ยืนยันการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรภายในกําหนดเทานั้น
มหาวิทยาลัยมหิดลขอสงวนสิทธิ์ในการตัดยอดผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะที่
ยืนยันการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วันสุดทายที่กําหนดเทานั้น
เนื่องจากในการดําเนินงาน ยังมีผูเกี่ยวของฝOายอื่น ๆ รอดําเนินการ

วิธีปฏิบัติ
๑. คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ชําระคนละ ๑,๐๐๐ บาท
(เก็บตอนเขามาเป@นนักศึกษาใหม)
๒. ผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตรหัสประจําตัวนักศึกษา ๕๘xxxxx
ลงมา ชําระตามอัตราเดิม

วันกําหนดสง

จํานวน

วันจันทรFที่ ๓ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓

-

