
                                                                                                                             

 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยมหิดล  

เร่ือง กําหนดการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนยีมการศึกษา 

นักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี   

รอบ ๕  รับตรงอิสระ  ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

................................................................. 
เพ่ือใหการรายงานตัวของนักศึกษาใหม  ปการศึกษา ๒๕๖๒   เปนไปดวยความสะดวกและ

เรียบรอย   มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดใหนักศึกษาใหม  (ยกเวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร) ปฏิบัติตามกจิกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ใหครบถวนดังตารางตอไปนี ้

 

        กําหนดการกิจกรรมที่นักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๒  ตองดําเนินการกอนเขาศึกษา 

 

วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

๒๕ มิ.ย. ๖๒ 

ประกาศ 

รหัสประจําตัว

นักศึกษา 

 นักศึกษาตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษาและรายช่ือที่เว็บไซต 

https://smartedu.mahidol.ac.th 

 หากไมมีรหัสประจําตัวนักศึกษาและรายช่ือปรากฏ  ใหติดตอกอง

บริหารการศึกษาโดยดวน ภายในวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๒  โทร. ๐๒ – ๘๔๙-

๔๕๗๓ 

๒๖ – ๒๘ ม.ิย. 

๖๒ 
ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์เขาศึกษาที่เวบ็ไซต https://smartedu.mahidol.ac.th 

๒๖ – ๒๘ ม.ิย. 

๖๒ 

ตรวจสอบรายชื่อผูมี

สิทธ์ิเขาศึกษา 

 นักศึกษาใหมใหตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ที่เว็บไซต  

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

“ทานเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา” 

 หากมีปญหาใหติดตอกองบรหิารการศึกษาโดยดวน  ภายในวันที่  ๒๘ 

มิ.ย. ๖๒ โทร. ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๖๓ ,  ๐๒ – ๘๔๙-๔๕๖๕ และ  ๐๒ – 

๘๔๙-๔๕๖๗  



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

๒๖ – ๒๘ ม.ิย. 

๖๒ 

บันทึกขอมูล

ระเบียนประวัติ

นักศึกษาใหม 

และดาวนโหลด

แบบฟอรมการ

บริการสุขภาพ 

  นักศึกษาใหมบันทึกขอมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหมออนไลน 

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

สารสนเทศนักศึกษา และเมนูระบบระเบียนประวัตินักศึกษา  พรอมทั้งดาวนโหลด

แบบฟอรมการบริการสุขภาพจากระบบ e-Profile ใหครบภายในวันที่ 

๒๘  มิ.ย. ๖๒  โดยจัดสงตามที่อยูที่ดาวนโหลดภายในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒  

เพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดานสิทธิการรักษาพยาบาลตอไป 

 ผูท่ีไมบันทึกขอมูลระเบียนประวัติฯ ภายในวันท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธ์ิ  

การเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  

 ผูที่มีปญหาในการบันทึกขอมูลใหติดตอกองบริหารการศึกษาโดยดวน 

ภายในวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๒ โทร. ๐๒–๘๔๙ –๔๕๗๓ และ ๐๒–๘๔๙ –๔๕๙๔ 

 ผูท่ีมีปญหาในการดาวนโหลดและจัดสงแบบฟอรมการบริการสุขภาพ  

สอบถามขอมลูไดที่กองกิจการนักศึกษา  E-mail : mahidolhealth@ 

mahidol.edu หรือ FB : @Mahidol Health หรือโทร. ๐๒ – ๘๔๙ - 

๔๕๐๓  และจัดสงเอกสารตามท่ีอยูที่ดาวนโหลดภายในวันที่ ๒๙ มิ.ย ๖๒ 

๒๖ – ๒๘ ม.ิย. 

๖๒ 

สงไฟลรูปถายพรอม

เอกสารประกอบ 

เพ่ือจัดทําบัตร

ประจําตัวนักศึกษา 

 สถานที่จําหนายเครื่องแบบนักศึกษาใหม The Harmony สามารถดู

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

โทร. ๐๒-๘๔๙-๔๕๐๐ ตอ ๔๑๒๖, ๔๑๒๘ 

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

สารสนเทศนักศึกษา และระบบอัพโหลดเอกสาร 

  สงรูปถายดิจิตอล หนาตรงเต็มหนา สวมชุดนักศึกษาพิธีการ  ไมสวม

แวนตา ทรงผมสุภาพ  พื้นหลังสีฟา  และจะตองไมถูกปรับแตงทางดิจิตอล  

เปนไฟลนามสกุล .jpg  โดยมีขนาดความกวาง  230  พิกเซล ความสูง  312   

พิกเซล ขนาดของไฟลไมเกิน  150  KB   หรือ 

สแกนรูปถายสวมชุดนักศึกษาพิธีการ  ไมสวมแวนตา ทรงผมสุภาพ  พ้ืน 

หลังสีฟา เปนไฟลนามสกุล  .jpg โดยมีขนาดความกวาง  230 พิกเซล 

ความสูง 312  พิกเซล ขนาดของไฟลไมเกิน 150 KB  

  ถายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนดานหนาที่มีรปูของนักศึกษา บน 

กระดาษ A4 โดยใหนักศึกษาลงลายมือชื่อรบัรองสําเนาถูกตอง แลวสแกน
เปนไฟลนามสกุล .jpg ขนาดภาพเทากับ A4  ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB 

 นักศกึษาสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติไฟลภาพและสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนหลังจากสงไฟลแลว ๗ วัน 

 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองบริหารการศึกษา 

โทร. ๐๒ – ๘๔๙ –๔๕๗๓ และ ๐๒ – ๘๔๙ –๔๕๙๔ 

หนา  ๒  / ๖ 



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

๒๖ – ๒๘ ม.ิย. 

๖๒ 

สงไฟลใบระเบียน

แสดงผลการเรียนฯ 

(ปพ ๑ : พ)  

มีข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ถายสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งดานหนาและดานหลงั  

(ดานละ ๑ แผน)  โดยใหนักศึกษารับรองสําเนาถูกตองท้ังสองหนา 

๒. สแกนเปนไฟลนามสกุล .jpg  จํานวน ๒ ไฟล (ดานหนา ๑ ไฟล  และ 

ดานหลัง ๑ ไฟล) ขนาดภาพเทากับกระดาษ A 4 (800 px x 1132 px)   

และขนาดไฟลไมเกิน 2 MB 

๓. เขาระบบนักศึกษาที่  เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th  

เลือกเมนูสารสนเทศนักศึกษา  และระบบอัพโหลดเอกสาร 

 นักศกึษาสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติไฟลใบระเบียนแสดงผลการ 

เรียนฯ หลังจากสงไฟลแลว ๗ วัน 

 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองบริหารการศึกษา 

โทร. ๐๒ – ๘๔๙ –๔๕๗๓ และ ๐๒ – ๘๔๙ –๔๕๙๔ 

๒๗ มิ.ย. - ๑ 

ก.ค. ๖๒ 

ชําระเงนิ

คาธรรมเนียม

การศึกษา 

  เขาระบบ  ท่ีเว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th  เลือกเมนู

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนฯ  เมนูใบชําระเงิน  ระบบจะแสดง

รายการใบแจงหนี้ กดเลอืกปุม Payment  เพื่อแสดง QR Code 

 สแกน QR Code จากหนาจอ ผานแอพพลิเคช่ันของธนาคาร (Mobile 

Banking) ท้ังนี้ QR Code ที่แสดงบนหนาจอนี้ สามารถชําระเงนิไดภายใน

เวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่  ๑ ก.ค. ๖๒  เทานั้น 

 โปรดเก็บหลักฐานการชําระเงิน (สลิปธนาคาร) เพ่ือแสดงตอมหาวิทยาลัย 

เม่ือพบปญหาการชําระเงิน 

 หากนักศึกษาไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา จะถือวาสละสิทธ์ิการเขา
ศกึษาในมหาวิทยาลัยมหิดล  ทั้งนี้ ผูท่ีชําระเงินแลว มหาวิทยาลัย 

มหิดลจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

 ผูที่มีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๖๓, 

๐๒ – ๘๔๙ –๔๕๖๕  และ ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๖๗     

๒๒ – ๒๔ ก.ค. 

๖๒ 

จองหอพักนักศึกษา 

(บานมหิดล) 

 เฉพาะนักศึกษาที่ประสงคจะพักหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) ของ

มหาวิทยาลัยใหจองหอพักในระบบออนไลนที่เว็บไซต 

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

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

 เริ่มเปดใหจองหอพักวันท่ี ๒๒ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ 

ปดจองหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) วันท่ี ๒๔ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 กรณีขัดของในการดําเนินการใหติดตอหอพักนักศึกษา (บาน 

มหิดล)  โทร. ๐๒ – ๔๔๑ – ๙๑๑๖  

หนา  ๓  / ๖ 



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

๒๗ – ๒๙ ก.ค. 

๖๒ 

รับกุญแจหอพัก

นักศึกษา 

(บานมหิดล) 

เม่ือนักศึกษาจองหอพัก  และชําระผานระบบ QR Code เรียบรอยแลว ให

นักศึกษานําหลักฐานการชําระเงินมาย่ืนขอรับกุญแจหอพัก ณ สํานักงาน

หอพักนักศึกษา ภายในเวลาราชการ 

๒๗ ก.ค. ๖๒ 

กิจกรรม  

ผูปกครองพบ

ผูบริหาร 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลช้ีแจงรายละเอียด และแนะนํามหาวิทยาลัยแก

ผูปกครอง 

๒๗ ก.ค. ๖๒ 

อบรมการ

ลงทะเบียนเรียน

หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

ผูอํานวยการกองบริหารการศึกษาชี้แจงการลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป สําหรับนักศึกษาใหม ติดตามรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต 

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

๓๐ ก.ค. ๖๒ 
กิจกรรมรับนองเขา

บานมหิดล 

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

นองเขาบาน (บานมหิดล) 

๓๐ – ๓๑ ก.ค. 

๖๒ 

รับบัตรประจําตัว

นักศึกษา  

นักศึกษารับบัตรประจําตัวนักศึกษา (Smart Card)  ใหตรวจสอบ

กําหนดการรับบัตรประจําตัวนักศึกษาไดที่เว็บไซต   

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

๓๐ ก.ค. – ๒ 

ส.ค. ๖๒ 

ตรวจทันตกรรม 

แรกเขา 

นักศึกษาตองเขารับการตรวจทันตกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ตามรายละเอียดในประกาศตรวจทันตกรรมที่แจงไวท่ี

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

 นักศึกษาจะตองผานการตรวจทันตกรรมแรกเขาตามวัน เวลา และ

สถานที่ท่ีกําหนด จึงจะสามารถเขารบับริการทันตกรรมของมหาวิทยาลัย  

ตามประกาศหลักเกณฑและสิทธิ์การรับบริการสุขภาพนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล     

 กรณีขัดของในการดําเนินการใหติดตอกองกิจการนักศึกษา E-mail : 

mahidolhealth@mahidol.edu  หรือ  

Facebook :@Mahidol Health หรือโทร. ๐๒ – ๘๔๙ – ๔๕๐๓ 

๓๑ ก.ค. ๖๒ 

กิจกรรมอพยพ

ปลอดภัยใน

สถานการณฉุกเฉิน 

นักศึกษาหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) เขารวมกิจกรรมอพยพปลอดภัยใน

สถานการณฉุกเฉินต้ังแต เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป 

หนา  ๔  / ๖ 



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

๑ – ๓ ส.ค. ๖๒ 

กองทุนกูยืมเพ่ือ

การศึกษา  

(กยศ./กรอ.) 

เฉพาะนักศึกษาที่ตองการกูยืมเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)และ

กองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผกูกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ใหดําเนินการ

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

 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองกิจการนักศึกษา 

โทร. ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๐๖ ถึง ๗ 

๑ ส.ค. ๖๒ 

ตรวจสอบกลุมเรียน

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

และรายวิชา 

เลือกเสรี 

 นักศึกษาตรวจสอบกลุมเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี  

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

เก่ียวของ และเมนูขอมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลอืกเสรี  

 ผูที่มีปญหาในการดําเนินการใหติดตอกองบริหารการศึกษา 

โทร. ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๘๖ 

๑ – ๘ ส.ค. ๖๒ 

 

ลงทะเบียนเรียนวิชา

ศกึษาทั่วไป  และวิชา

เลือกเสรี ในระบบ

ออนไลน   

พรอมชําระเงิน 

 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน  โดยเขาเว็บไซต     

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

และเมนูเพ่ิมรายวิชา  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป /

รายวิชาเลือกเสรีไดตามความสนใจ ซ่ึงบางวิชาจํากัดจํานวนผูเรียน  หากมีผู

เลือกเต็มช้ันเรียนแลว จะไมสามารถเลือกได  ใหเปล่ียนไปเลือกรายวิชาอื่น

แทน  เม่ือเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงรายการใบแจงหนี้ กดเลือกปุม 

Payment  เพื่อแสดง QR Code 

 สแกน QR Code จากหนาจอ ผานแอพพลเิคช่ันของธนาคาร (Mobile 

Banking) ท้ังนี้ QR Code ที่แสดงบนหนาจอนี้ สามารถชําระเงินไดภายใน

เวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่  ๘ ส.ค. ๖๒  เทาน้ัน 

 โปรดเก็บหลักฐานการชําระเงิน (สลิปธนาคาร) เพ่ือแสดงตอมหาวิทยาลัย 

เม่ือพบปญหาการชําระเงิน 

 ผูที่มีปญหาใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๖๓, 

๐๒ – ๘๔๙ –๔๕๖๕  และ ๐๒ – ๘๔๙ -๔๕๖๗     

๑๓ ส.ค. ๖๒ 

พิธีถวายราช

สักการะฯ และพิธี

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม  

ระดับมหาวิทยาลัย 

 เวลา ๐๖.๓๐ น. นักศึกษาหญิงต้ังแถวลานบานศรีตรัง (หอ ๑๑) 

นักศึกษาชายต้ังแถว ถนนหนาองคพระ พรอมเดินมายังอาคารศูนยการ

เรยีนรูมหิดล เพ่ือเขารวมพิธีถวายราชสักการะฯ  

 นักศึกษาเขารวมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

นักศึกษาใหมสามารถศึกษาข้ันตอนและพิธีการถวายราชสักการะฯ  

ไดท่ีชองทาง "We Mahidol" Applications   

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

Facebook :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ MU HOME 

หนา  ๕  / ๖ 



วัน เดือน ป กิจกรรม การดําเนินการ 

๑๔ ส.ค. ๖๒ 
ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหมระดับสวนงาน 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสําหรับสวนงาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

สถานท่ี : ตามที่สวนงานกําหนด 

 

 

๑๕ – ๑๘ ส.ค. 

๖๒ 

กิจกรรมสโมสร

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- กิจกรรมรักนอง 

- กิจกรรมจิตอาสา

มหิดล (Mahidol 

Volunteer) 

 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม  

ปการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมรักนอง และกิจกรรมจิตอาสามหิดล   

(Mahidol Volunteer)  

สถานท่ี : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

 

๑๙ ส.ค. ๖๒ 
เปดเรียนภาค

การศึกษาตน 
เปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ทั้งนี้ หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาในการดําเนินการตามขอใด ใหติดตอกองบริหารการศึกษา 

อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม โทรศัพท 

๐๒ – ๘๔๙-๔๕๖๒-๓, ๐๒ – ๘๔๙-๔๕๖๕  หรือ ๐๒ – ๘๔๙-๔๕๖๗    
 

              ประกาศ ณ วันที่   ๒๗    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

                                                  (ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยสุวัฒน  เบญจพลพิทักษ) 

    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายการศึกษา  

           ปฏิบัติหนาทีแ่ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล                   

 
 

หนา  ๖  / ๖ 


