
   

 

                                                                                                                   

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง กําหนดการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

นักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี 

รอบที่ ๓ รับตรงรวมกัน (Admission 1) ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 

เพื่อใหการดําเนินการของนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนไปดวยความสะดวกและเรียบรอย

มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดใหนักศึกษาใหม ปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหครบถวนดังตารางตอไปนี้ 

 

       กําหนดการกิจกรรมท่ีนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๓ ตองดําเนินการกอนเขาศึกษา 

 

  วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

วันพฤหัสบดีที่ 

๒๑ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกาศรหัส

ประจําตัวนักศึกษา 

 นักศึกษาตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษาและรายชื่อที่เว็บไซต 

https://smartedu.mahidol.ac.th 

 หากไมมีรหัสประจําตัวนักศึกษาและรายชื่อปรากฏ ใหติดตอกอง

บริหารการศึกษาโดยดวน ภายในวันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

(เวลา ๑๖.๓๐ น.) โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๓  

วันพฤหัสบดีที่ 

๒๑ - วันพุธที่ 

๒๗ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th 

วันพฤหัสบดีที่ 

๒๑ - วันพุธที่ 

๒๗ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตรวจสอบรายชื่อผู

มีสิทธ์ิเขาศึกษา 

 นักศึกษาใหมใหตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ที่เว็บไซต  

https://smartedu.mahidol.ac.th เมื่อเขาระบบแลวจะปรากฏขอความ 

“ทานเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา” 

 หากมีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษาโดยดวน ภายในวันพุธที่ 

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๓, 

๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๕ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๗  



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

วันพฤหัสบดีที่ 

๒๑ - วันพุธที่ 

๒๗ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

บันทึกขอมูล

ระเบียนประวัติ

นักศึกษาใหม 

 นักศึกษาใหมบันทึกขอมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหมออนไลน 

(e-Profile) ที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู

สารสนเทศนักศึกษา และเมนูระบบระเบียนประวัตินักศึกษา พรอมทั้ง

ดําเนินการตามระบบขึ้นทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล 

  ผูที่ไมบันทึกขอมูลระเบียนประวัติฯ ภายในวันที่กําหนดจะถือวา 

สละสิทธ์ิการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  

 ผูที่มีปญหาในการบันทึกขอมูลใหติดตอกองบริหารการศึกษาโดยดวน 

ภายในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เวลา ๑๖.๓๐ น.)  

โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๑, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๓ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๙๔ 

วันพฤหัสบดีที่ 

๒๑ - วันพุธที่ 

๒๗ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สงไฟลรูปถายพรอม

เอกสารประกอบ 

เพื่อจัดทําบัตร

ประจําตัวนักศึกษา 

 สถานที่จําหนายเครื่องแบบนักศึกษาใหม The Harmony สามารถดู

รายละเอียดไดที่ https://th-th.facebook.com/muharmony  

โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๐๐ ตอ ๔๑๒๖, ๔๑๒๘ 

 เขาระบบที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู

สารสนเทศนกัศึกษา และระบบอัพโหลดเอกสาร 

  สงรูปถายดิจิตอล เปนภาพเดี่ยว หนาตรงเต็มหนา สวมชุดนักศึกษาพิธี

การ ไมสวมแวนตา ทรงผมสุภาพ พื้นหลังสีฟา และจะตองไมถูกปรับแตง

ทางดิจิตอล เปนไฟลนามสกุล .jpg หรือ .jpeg โดยมีขนาดความกวาง ๒๓๐  

พิกเซล ความสงู ๓๑๒ พิกเซล ขนาดของไฟลไมเกิน ๑๕๐ KB 

หรือ สแกนรูปถายสวมชดุนักศึกษาพิธีการ ไมสวมแวนตา ทรงผมสุภาพ   

พื้นหลังสีฟา เปนไฟลนามสกุล .jpg โดยมีขนาดความกวาง ๒๓๐ พิกเซล 

ความสงู ๓๑๒ พิกเซล ขนาดของไฟลไมเกิน ๑๕๐ KB  

  สงบัตรประจําตัวประชาชน โดย   

     ๑. วางบัตรประจําตัวประชาชนที่มีรูปนักศึกษาบนกระดาษขาว 

     ๒. เซ็นชื่อพรอมรับรองสําเนาถูกตองขางบัตรประชาชนบนกระดาษ          

     ๓. ถายรูปบัตรประชาชนและลายเซ็นรับรอง   

     ๔. บันทึกไฟลเปนนามสกุล .jpg หรือ .jpeg ขนาดความกวาง ๗๒๐  

พิกเซล ความสงู ๖๒๔ พิกเซล โดยขนาดของไฟลไมเกิน ๒ MB 
 

     หรือถายสําเนาบัตรประชาชน เซ็นชื่อพรอมรับรองสําเนาถูกตอง และ

สแกนสําเนาเปนภาพดิจิตอลบันทึกไฟลเปนนามสกุล .jpg หรือ .jpeg  

ขนาดความกวาง ๗๒๐ พิกเซล ความสูง ๖๒๔ พิกเซล โดยขนาดของไฟลไม

เกิน ๒ MB  

หนา ๒ / ๗ 



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

  

 นักศึกษาจะตองตรวจสอบผลการอนุมัติไฟลภาพและสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนหลังจากสงไฟลแลว ๗ วัน 

 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองบริหารการศึกษา 

โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๑, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๓ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๙๔ 

หมายเหตุ หากนักศึกษาไมสามารถดําเนินการไดทันตามวันท่ีกําหนด 

สามารถสงไฟลรูปถาย พรอมเอกสารประกอบไดตามประกาศกําหนดการ

ของการรับนักศึกษาในรอบตอไป 

วันศุกรท่ี ๒๒ - 

วันพุธที่ ๒๗ 

พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ชําระเงิน

คาธรรมเนียม

การศึกษา 

 เขาระบบที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนฯ เมนูใบชําระเงิน ระบบจะแสดงรายการ

ใบแจงหนี้ กดเลอืกปุม Payment เพื่อแสดง QR Code 

 สแกน QR Code จากหนาจอ ผานแอพพลิเคชั่นของธนาคาร (Mobile 

Banking) ทั้งนี้ QR Code ท่ีแสดงบนหนาจอนี้ สามารถชําระเงินไดภายใน

เวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เทานั้น 

 โปรดเก็บหลักฐานการชําระเงิน (สลปิธนาคาร) เพ่ือแสดงตอมหาวิทยาลัย 

มหิดลเมื่อพบปญหาการชําระเงิน 

 หากนักศึกษาไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา จะถือวาสละสิทธิ์การ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ผูที่ชําระเงินแลวมหาวิทยาลัย 

มหิดลจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

 ผูที่มีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๓,  

๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๕ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๗     

วันศุกรท่ี ๒๒ - 

วันพุธที่ ๒๗ 

พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ตรวจสอบ 

สถานะการ 

ชําระเงิน 

นักศึกษาใหมที่ชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบ

การชําระเงินท่ีเว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนฯ เมนูใบชําระเงิน จะแสดงรายการขอมูล

การชําระเงิน 

 หากมีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษาโดยดวน ภายในวันพุธที่ 

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๓,  

๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๕ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๗ 

  

 

หนา ๓ / ๗ 



   

วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

 วันจันทรที่ ๑ 

มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองทุนกูยืมเพ่ือ

การศึกษา  

(กยศ./กรอ.) 

เฉพาะนักศึกษาที่ตองการกูยืมเงินจากกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

และกองทนุเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ให

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

 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองกิจการนักศึกษา 

โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๖๕๖ 

วันจันทรที่ ๑๓ 

กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตรวจสอบกลุมเรียน

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

และรายวิชา 

เลือกเสร ี

 นักศึกษาตรวจสอบกลุมเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี  

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent เลือกเมนูลงิคท่ี

เกี่ยวของ และเมนูขอมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลือกเสรี  

 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองบริหารการศึกษา 

โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๘๖ 

วันอังคารที่ ๑๔ 

- วันจันทรที่ ๒๐ 

กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลงทะเบียนเรียนวิชา

ศึกษาทั่วไป  และวิชา

เลือกเสรี ในระบบ

ออนไลน   

 

 เริ่มเปดใหลงทะเบียนเรียนวันอังคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

เวลา ๐๙.๐๐ น.  

 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน โดยเขาเว็บไซต     

https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนูระบบลงทะเบียนนักศึกษา  

และเมนูเพิ่มรายวิชา นักศึกษาสามารถเลอืกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป/

รายวิชาเลือกเสรีไดตามความสนใจ ซึ่งบางวิชาจํากัดจํานวนผูเรียน หากมีผู

เลือกเตม็ชั้นเรียนแลว จะไมสามารถเลือกได ใหเปลี่ยนไปเลอืกรายวิชาอื่น

แทน  

 ผูที่มีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๓,  

๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๕ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๗     

วันจันทรที่ ๒๐ - 

วันพุธที่ ๒๒  

กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จองหอพักนักศึกษา 

(บานมหิดล) 

 เฉพาะนักศึกษาที่ประสงคจะพักหอพักนักศึกษา (บานมหิดล)  

ของมหาวิทยาลัยใหจองหอพักในระบบออนไลนที่เว็บไซต 

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent หรือ

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

 เริ่มเปดใหจองหอพักวันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 

๐๙.๐๐ น. และปดจองหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) วันพุธที่ ๒๒ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 กรณีขัดของในการดําเนินการใหติดตอหอพักนักศึกษา (บานมหิดล)  

โทร.๐ ๒๔๔๑ ๙๑๑๖ หรือ Hot Line ๐๖ ๖๑๐๔ ๕๕๙๙  

หนา ๔ / ๗ 



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

วันพฤหัสบดีที่

๓๐ – วันศุกรท่ี

๓๑ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รับบัตรประจําตัว

นักศึกษา  

นักศึกษารับบัตรประจําตัวนักศึกษา (Smart Card) ใหตรวจสอบกําหนดการ

รับบัตรประจําตัวนักศึกษาไดที่เว็บไซต   

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent เมนูขาวประกาศ 

ภายในวันศุกรที่ 

๓๑ กรกฏาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สงไฟลระเบียน

แสดงผลการเรียนฯ 

(ปพ ๑ : พ)  

 เขาระบบที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู 

สารสนเทศนกัศึกษา และระบบอัพโหลดเอกสาร 

 สงระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ (มีระบุวันอนุมัติการจบ) โดย

ถายภาพดิจิตอลเปนภาพระเบียนแสดงผลการเรียนท้ังดานหนาและดานหลัง 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

    ๑. ถายสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งดานหนาและดานหลัง (ดาน

ละแผน) 

    ๒. เซ็นชื่อพรอมรับรองสําเนาถูกตองท้ังดานหนาและดานหลัง 

    ๓. ถายรูปสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งดานหนาและดานหลัง และ

ลายเซ็นรับรอง 

    ๔. บันทึกไฟลเปนนามสกุล .jpg หรือ .jpeg (ดานละไฟล) ขนาดความ

กวาง ๘๐๐ พิกเซล ความสงู ๑,๑๓๒ พิกเซล โดยขนาดของไฟลไมเกิน  

๒ MB 
 

    หรือถายสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนท้ังดานหนาและดานหลัง (ดาน

ละแผน) เซ็นชื่อพรอมรับรองสาํเนาถูกตองท้ังดานหนาและดานหลัง และ

สแกนสําเนาเปนภาพดิจิตอลทั้งดานหนาและดานหลัง บันทึกไฟลเปน

นามสกุล .jpg หรือ .jpeg (ดานละไฟล) ขนาดความกวาง ๘๐๐ พิกเซล  

ความสงู ๑,๑๓๒ พิกเซล โดยขนาดของไฟลไมเกิน ๒ MB 

 นักศึกษาจะตองตรวจสอบผลการอนุมัติไฟลใบระเบียนแสดง 

ผลการเรียนฯ หลังจากสงไฟลแลว ๗ วัน 

 หากมีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๑,  

๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๓ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๙๔ 

วันเสารที่ ๑ – 

วันอาทิตยที่ ๒ 

สงิหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

รับกุญแจหอพัก

นักศึกษา 

(บานมหิดล) 

เมื่อนักศึกษาจองหอพัก และชาํระผานระบบ QR Code เรียบรอยแลว ให

นักศึกษานําหลักฐานการชําระเงินมาย่ืนขอรับกุญแจหอพัก ณ สํานักงาน

หอพักนักศึกษา ภายในเวลาราชการ 

หนา ๕ / ๗ 



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

วันอาทิตยที่ ๒ 

สงิหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

กิจกรรม  

ผูปกครองพบ

ผูบริหาร 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลชี้แจงรายละเอียด และแนะนํามหาวิทยาลัยแก

ผูปกครอง 

วันอาทิตยที่ ๒ 

สงิหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

สอบวัดความรู

ทางดาน

ภาษาอังกฤษ 

(MU-ELT) 

นักศึกษาติดตามรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต  

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

เมนูขาวประกาศ เรื่องการสอบวัดความรูทางดานภาษาอังกฤษ (MU-ELT) 

หรือ https://op.mahidol.ac.th/ea/ เมนูโครงการพฒันาภาษาอังกฤษ 

วันจันทรที่ ๓ 

สงิหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

กิจกรรมรับนองเขา

บานมหิดล 

เวลา ๑๘..๓๐ น. นักศึกษาหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) เขารวมกิจกรรม 

รับนองเขาบาน (บานมหิดล) 

วันอังคารที่ ๔ 

สงิหาคม  

พ.ศ.๒๕๖๓  

กิจกรรมอพยพ

ปลอดภัยใน

สถานการณฉุกเฉิน 

นักศึกษาหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) เขารวมกิจกรรมอพยพปลอดภัยใน

สถานการณฉุกเฉินตั้งแต เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป 

วันพุธที่ ๕ 

สงิหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พิธีถวายราช

สักการะฯ และพิธี

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม  

ระดับมหาวิทยาลัย 

 เวลา ๐๖.๓๐ น. นักศึกษาหญิงตั้งแถวลานบานศรีตรัง (หอ ๑๑) 

นักศึกษาชายตั้งแถว ถนนหนาองคพระ พรอมเดินมายังอาคารศูนยการ

เรียนรูมหิดล เพื่อเขารวมพิธีถวายราชสักการะฯ  

 นักศึกษาเขารวมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ณ อาคารมหิดลสทิธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

นักศึกษาใหมสามารถศึกษาขั้นตอนและพิธีการถวายราชสักการะฯ  

ไดที่ชองทาง "We Mahidol" Applications  

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

Facebook : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ MU HOME 

วันพฤหัสบดีที่ ๖ 

สงิหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหมระดับสวนงาน 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสําหรับสวนงาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถานที่ : ตามที่สวนงานกําหนด 

 

วันศุกรท่ี ๗ – 

วันอาทิตยที่ ๙ 

สงิหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

กิจกรรมสโมสร

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- กิจกรรมรักนอง 

- กิจกรรมจิตอาสา

มหิดล (Mahidol 

Volunteer) 

 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมรกันอง และกิจกรรมจิตอาสามหิดล   

(Mahidol Volunteer)  

สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

 

หนา ๖ / ๗ 



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

วันจันทรที่ ๑๐ 

สงิหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

เปดเรียน 

ภาคการศึกษาตน 
เปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ทั้งนี้ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

                  ประกาศ ณ วันที่  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร. เภสัชกรเนติ  สุขสมบูรณ) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายการศึกษา 

ปฏิบัตหินาที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

หนา ๗ / ๗ 


