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กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

กระบวนการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล



ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล

การเรียนรูเปนศูนยกลาง 
(LEARNING CENTER 

EDUCATION) 

จัดการศึกษาที่มุงผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน 

(OUTCOME-BASED 
EDUCATION)

ผูเรียนสามารถสรางเสริมความรู 
ความสามารถและทักษะใหมได

ดวยตนเอง 
(CONSTRUCTIVISM)



ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
(Program Learning Outcome: PLOs)

สามารถบริหาร จัดการ และ

ขับเคลื่อนคณะทํางาน และ

ประเมินโครงการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและกระบวนการทาง

ธุรกิจได

สามารถประยุกตความรูดานการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร และการมี

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นได

สามารถบูรณาการองคความรู

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศกับ

ศาสตรตางๆ เพื่อขับเคลือ่น

องคกรได

สามารถดําเนินงานวิจัยทางดาน

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมถึงวิเคราะห สังเคราะห และ

นําเสนอขอมูลเชิงปรมิาณและ

เชิงคุณภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพสามารถนํามาตรฐานและกรอบ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตกับองคกรไดอยางมี

คุณธรรมและธรรมาภิบาล และ

เปนนักบริหารที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม



ปท่ี 1

ลงทะเบียนเรียนตามโครงสราหลักสูตร

และตองสอบภาษาอังกฤษใหผาน

ปท่ี 2 เริ่มลงทะเบียน 

Thesis/Thematic

พบท่ีปรึกษากําหนดสอบหัวขอ

วิทยานิพนธ/สารนิพนธ (เรียกวาสอบโครง

รางหรือ สอบ proposal)

เตรียมทําการตรวจสอบจริยธรรมการ

วิจัยในคน หรือเรียกวาขอ IRB

กําหนดสอบจบวิทยานิพนธ/สาร

นิพนธ (เรียกวาสอบปองกัน

วิทยานิพนธหรือ Defense)

1

2

3

4

5

กระบวนการศึกษาตลอดหลักสูตร



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

หลักสูตร ป.โท (ภาคพิเศษ)



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

หลักสูตร ป.โท (ภาคพิเศษ)



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

หลักสูตร ป.เอก (ภาคปกติ)



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

หลักสูตร ป.เอก (ภาคปกติ)



ตารางสอน 1/2565



ตารางสอน 1/2565



01 ลงทะเบียนเรยีนตามโครงสราง

หลักสูตรในเทอม 1 

และตองสอบภาษาอังกฤษใหผาน

นศ.ใหมที่เขามาตองสอบภาษาอังกฤษข้ันตํ่าของ

บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 ภาคการศึกษา

หากยังสอบภาษาอังกฤษไมผาน จะมีสถานะเปน

นศ.ทดลองเรียน และยังไมสามารถลงทะเบียน 

Thesis/Thematic ได ในเทอมน้ัน ๆ

นศ.ใหมจะมกีารเรียน soft skill ตามที่บัณฑิต

กําหนด ซ่ึงสามารถเรียนออนไลนได โดยจะเรียน

ใหครบภายในเทอมแรก หรือจะเรียนเรื่อย ๆ แต

ตองครบกอนสอบจบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ 

https://graduate.mahidol.ac.th/softskills/th

ai/policy.php

Step I : การลงทะเบียนรายวิชา

https://graduate.mahidol.ac.th/softskills/thai/policy.php


e-Registration : http://www.grad.mahidol.ac.th

Step I : การลงทะเบียนรายวิชา



เกณฑก์ารผา่นภาษาองักฤษ

Step I : การลงทะเบียนรายวิชา



การยืนคะแนน

ภาษาองักฤษ 



Soft Skill สําหรับ นศ. ป 2564

01

02

03
04

05

06

07

Information 

Technology 

Skills

Entrepreneurial 

Literacy Skills

Health Literacy 

Skills

Creative and 

Innovative SkillsDigital Literacy 

Skills

Leadership and 

management 

Skills

Communication 

and Language 

Skills

รายละเอยีดเพิม่เตมิ

https://graduate.mahidol.ac.th/softskills/th/

https://graduate.mahidol.ac.th/softskills/th/


ลงทะเบียน 
Thesis

สอบโครงราง
วิทยานิพนธ

กําหนดหัวขอ
วิทยานิพนธ

สอบวิทยานิพนธ

สงเลม
วิทยานิพนธ

ขออนุมัติปริญญา

ผานประมวลความรู

Comprehensive

Examination

ป.โท แผน ข

(เร่ิมลงทะเบียน ปีท่ี 2 เทอมท่ี 1)

ผานสอบวัดคุณสมบัติ

Qualify Examination:

QE

ปริญญาเอก

Step II : การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

Presenter Notes
Presentation Notes
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SCuE3kKviHktIBrziRShPiWvBxriZzbT



02
หลักสูตร ปริญญาโท

ปที่ 2 นศ.ลงทะเบียนรายวิชาบังคับอกี 1 ตัวและ

รายวิชาเลือก อีก 3 ตัว สําหรับแผน ข.

หากพรอมที่จะทําวิจัยและสอบภาษาอังกฤษผาน

แลว สามารถลงทะเบียน Thesis / Thematic ได

ในเทอมน้ี 

เมื่อลงตัว Thesis / Thematic แลว ตองเขาหา

อาจารยที่เหมาะกับเราและเริ่มปรึกษาเพื่อทาํวิจัย

เมื่อลงทะเบียน Thesis / Thematic เทอมไหน

ตองมีสอบรายงานความกาวหนาทุกเทอมที่ลง 

นศ.แผน ข. จะมีการสอบประมวลความรูเพิ่มดวย 

(Comprehensive Examination)

ปที่ 2 เริ่มลงทะเบยีน 

วิทยานิพนธ

Step II : การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์



02 ป.โท ปที่ 2 เริ่มลงทะเบียน  Thesis/Thematic

ปริญญาโท แผน ก. เรียกวา วิทยานิพนธ (EGIT698 Thesis)

เนนการทําวิจัย และตองสง paper เขารวมงานประชุมวิชาการ (conference) 

ปริญญาโท แผน ข. เรียกวา สารนิพนธ (EGIT697 Thematic)

เปนการทําวิจัยอิสระ มีความเขมขนของเนื้อหาการวิจัยนอยกวา Thesis 

และมีเรียนรายวิชามากกวา Thesis จํานวน 3 ตัว 

Step II : การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์



02 ป.เอก ปที่ 2 เริ่มลงทะเบียน Dissertation

ปริญญาเอก แบบ 2.1 เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ (EGIT699 Dissertation)

เปนการเรียนรายวิชาตามโครงสราง และทําวิจัยจํานวน 36 หนวยกิต ซึ่งจะตองมีผลงาน

ตีพิมพ (paper) ในวารสารวิชาการนานาชาติ จํานวน อยางนอย 1 เร่ือง

ปริญญาเอก แบบ 2.2 เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ (EGIT799 Dissertation)

เปนการเรียนรายวิชาตามโครงสราง และทําวิจัยจํานวน 48 หนวยกิต ซึ่งจะตองมีผลงาน

ตีพิมพ (paper) ในวารสารวิชาการนานาชาติ จํานวน อยางนอย 2 เร่ือง

Step II : การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
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เมื่อพบอาจารยที่เราจะทําวิจัยดวย

แลว ใหปรึกษาอ.ขอแตงต้ังที่ปรึกษา 

และขอกําหนดสอบหัวขอ

วิทยานิพนธ/ สารนิพนธ 

แจงเจาหนาที่สาขา เพ่ือกําหนดสอบ

โครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ 

และใหคําแนะนํากับนศ.ในการเตรียม

สอบและขั้นตอนอ่ืน ๆ ตอไป 

พบที่ปรึกษากําหนดสอบหัวขอ

วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

(เรียกวาสอบโครงรางหรือ 

สอบ proposal)

Step III : การทาํวิจยั/สอบโครงร่าง



การทาํวิจยั-สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

• กาํหนดสอบโครงรา่งวทิยานิพนธ ์– ลงทะเบยีนวทิยานิพนธแ์ลว้

ระบบ e-form บณัฑิตวิทยาลยั
https://graduate.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=en&module=Main.php

- บฑ. 44 แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั (จาํนวน 1 คน)

- บฑ. 39 กาํหนดสอบโครงรา่งวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 
(วทิยานิพนธ ์กรรมการ จาํนวน 3 ทา่น, สารนิพนธ ์กรรมการจาํนวน 2 ทา่น)

Step III : การทาํวิจยั/สอบโครงร่าง

https://graduate.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=en&module=Main.php


ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์

• ผา่น แต่งตัง้กรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ์

บฑ. 1 (ผา่นระบบ e-form)

(วทิยานิพนธ ์ควบคุม 90 วนั, สารนิพนธ ์ควบคุม 45 วนั)

• ผา่น แบบมเีงือ่นไข – วทิยานิพนธ ์ไมเ่กนิ 90 วนั

– สารนิพนธ ์ไมเ่กนิ 30 วนั

หลงัแกไ้ขตามเงือ่นไขเรยีบรอ้ยใหส้ง่ผลสอบ บฑ.33 (e-form)

• ไมผ่า่น (นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีน และชาํระเงนิคา่วทิยานิพนธ/์สารนิพนธ์

ใหม)่

Step III : การทาํวิจยั/สอบโครงร่าง
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 หลังจากสอบโครงรางวิทยานิพนธ / สารนิพนธ

แลว จะไดรับอนุมัติหัวขอในการทําวิจัย 

 ใหเริ่มทําการตรวจสอบวาการวิจัยของเราเขา

ขายจริยธรรมการวิจัยในคนหรือไม 

 การตรวจสอบจะมี checklist และเอกสารการ

ตรวจสอบคอนขางจํานวนมาก 

 ใหติดตอเจาหนาที่สาขา พี่ออ หรือพี่จา ในการ

ใหคําแนะนํา 

เตรียมทําการตรวจสอบ

จริยธรรมการวิจัยในคน 

หรือเรียกวาขอ IRB

Step IV : การตรวจสอบ IRB 



** ย่ืนขอ IRB ภายใน 90 วนั หลงัสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ/์สาร

นิพนธ ์

ข้ันตอนการพิจารณา

จาก MU-CIRB

การพิจารณารับรอง

โครงการวิจัย

https://bit.ly/2XHBSqx

กรอกแบบฟอรมสําหรับยื่น

เสนอขอการรับรองดาน

จริยธรรมฯ (MU-CIRB)

แบบฟอรมสําหรับย่ืนเสนอขอ

การรับรองดานจริยธรรมฯ

http://bit.ly/38nYEpS 

ทําแบบทดสอบ

ประเมินตนเองเกี่ยวกับ

การวิจัยในคน 

แบบฟอรมประเมินตนเอง

https://bit.ly/2XGVsDh

สอบ

Citi Program Online 

คูมือการเขาใชงาน CITI 

PROGRAM

https://bit.ly/2XF3gpf

Step IV : การตรวจสอบ IRB 
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 หลังจากทําการตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยในคนแลว

และไดทําการเก็บขอมูลวิจัยสรุปผลวิจัยแลว นศ.สามารถ

คุยกับที่ปรึกษาเพื่อขอสอบจบได 

 นศ.ทําการตรวจสอบตัวเองกอนสอบดังน้ี

- ผานรายวิชาตามโครงสรางหลักสตูร

- ผาน soft skill ที่บัณฑิตกําหนด 

- มีเกรดครบทุกวิชา 

กําหนดสอบจบวิทยานิพนธ /

สารนิพนธ (เรียกวาสอบปองกัน

วิทยานิพนธหรือ Defense)

วิทยานิพนธ : ใชเวลาอยางนอย 90 วันในการทําวิทยานิพนธ ถึงจะสอบจบได (นับต้ังแตวันสอบหัวขอ)

สารนิพนธ: ใชเวลาอยางนอย 45 วันในการทําสารนิพนธ ถึงจะสอบจบได (นับต้ังแตวันสอบหัวขอ)

หาก อาจารยที่ปรกึษาเห็นสมควรใหสอบจบกอนก็สามารถทําไดโดยแจงเจาหนาที่สาขา

Step V : การสอบวิทยานิพนธ์



การขอสอบวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ ์เพ่ือสาํเรจ็การศึกษา

**เง่ือนไข

• มผีลการประเมนิรายวชิาครบตามแผนการศกึษา (Grade >= 3.00)

• มผีล “ผา่น” การประเมนิความกา้วหน้าวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ์

• ผา่นเกณฑค์วามรูภ้าษาต่างประเทศตามเกณฑส์าํเรจ็การศกึษาของ

มหาวทิยาลยัมหดิล

• ผา่นการรว่มกจิกรรมพฒันาทกัษะนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

มหาวทิยาลยัมหดิล

Step V : การสอบวิทยานิพนธ์



กาํหนดสอบด้วย ระบบ e-form บณัฑิตวิทยาลยั

- บฑ. 2 กาํหนดสอบวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ ์

- วทิยานิพนธ-์กรรมการสอบ 4 ทา่น (กรรมการควบคุม 3 ทา่น 

ผูท้รงคุณวฒุนิอกมหาวทิยาลยั 1 ทา่น) 

- สารนิพนธ ์–กรรมการสอบ 3 ทา่น (กรรมการควบุคม 2 ทา่น 

ผูท้รงคุณวฒุนิอกมหาวทิยาลยั 1 ทา่น)

- บฑ. 3 ผลสอบวทิยานิพนธ ์(วนัที ่"ผา่น" คอืวนัสาํเรจ็การศกึษา)

Step V : การสอบวิทยานิพนธ์



การเผยแพร่ผลงานวิจยั (สาํหรบัปริญญาโท แผน ก)

• เผยแพรผ่ลงานทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของผลงานวทิยานิพนธใ์นหลกัสตูรปรญิญาโท 

**เงื่อนไข

 สอบ “ผา่น” โครงรา่งวทิยานิพนธ ์และไดร้บัอนุมตัหิวัขอ้วทิยานิพนธเ์รยีบรอ้ยแลว้

 ไดรั้บรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจํามหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB) เรียบรอย
แลว

**วิธีการเผยแพร่ สามารถเผยแพรไ่ด ้2 วธิี

 วารสารวชิาการหรอืสิง่พมิพว์ชิาการทีอ่ยูใ่นฐานที ่สกอ. กาํหนด (ระดบัชาต/ินานาชาต)ิ

 เผยแพรท่ีป่ระชุมวชิาการ เป็นบทความเตม็เรือ่ง (Full paper) และเป็นรายงานการประชุม

วชิาการ (Proceeding) และจะตอ้งเขา้นําเสนอดว้ยตนเอง ในรปูแบบ Oral หรอื Poster

https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/ThesisPublications_MasterDegree-Th.pdf

Step V : การสอบวิทยานิพนธ์

https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/ThesisPublications_MasterDegree-Th.pdf


การเผยแพร่ผลงานวิจยั (สาํหรบั ปริญญาเอก)

• เผยแพรผ่ลงานทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของผลงานวทิยานิพนธใ์นหลกัสตูรปรญิญาโท 

**เงื่อนไข

 สอบ “ผา่น” โครงรา่งวทิยานิพนธ ์และไดร้บัอนุมตัหิวัขอ้วทิยานิพนธเ์รยีบรอ้ยแลว้

 ไดรั้บรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจํามหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB) เรียบรอย
แลว

**วิธีการเผยแพร่

 เผยแพรใ่นวารสารวชิาการหรอืสิง่พมิพว์ชิาการระดบันานานชาต ิทีอ่ยูใ่นฐานที ่สกอ. กาํหนด

อยา่งน้อย 1 เรือ่ง

https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/PR00801.pdf

Step V : การสอบวิทยานิพนธ์

https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/PR00801.pdf


• มผีล “ผา่น” การสอบวทิยานิพนธ์

• มผีลงานเผยแพรต่ามเกณฑข์อ้บงัคบัของบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล 

(สาํหรบัปรญิญาเอก /ปรญิญาโท แผน ก)

• ผา่นการตรวจ turn-it-in (สามารถสง่ตรวจไดเ้มือ่มกีาํหนดสอบวทิยานิพนธ/์สาร

นิพนธ ์และรปูเลม่วทิยานิพนธ/์สารนิพนธส์มบรูณ์แลว้) ไมเ่กนิ15%

• การสง่รปูเลม่วทิยานิพนธ/์สารนิพนธ ์– มกีาํหนด 21 วนันบัจากวนัทีส่อบ

วทิยานิพนธ ์และปรากฎผล “ผา่น” หากเกนินัน้คดิคา่ปรบัวนัละ 400 บาท

• ผลผา่น Abstract 

• ผลผา่นการตรวจ Format รปูเลม่วทิยานิพนธ/์สารนิพนธ์

• เสนอรปูเลม่ เพือ่ขอสาํเรจ็การศกึษา และขออนุมตัปิรญิญา

การขออนุมติัปริญญา



เขาเว็บ 

https://www.turnitin.com/

ลงทะเบียนเปน student และกรอกขอมูล 

Class ID และ Enrollment ของกลุม

สาขาวิชาฯ

อัพโหลดไฟลเอกสารและกดยืนยัน 

(format:doc,pdf)

กดดูรายงานผลการตรวจความซ้ํา ไม

เกิน 15%

01

02

04

03

https://bit.ly/2DlRCJ7

คูมือการใชงาน Turnitin2020

วิธีการใชงาน Turn it in

https://www.turnitin.com/


ระยะเวลาการศึกษา
• ปริญญาโท ใชร้ะยะเวลาการศกึษา 2 ปีการศกึษา 

(เกนิน้ีตอ้งขอขยายระยะเวลาศกึษาต่อ ครัง้ละ 1 ภาคการศกึษา)

• ขอขยายระยะเวลาสงูสดุไมเ่กนิ 5 ปีการศกึษา

**เง่ือนไข

 นกัศกึษาเขา้ปึการศกึษา 2564 ระยะเวลาการศกึษาถงึ ปีการศกึษา 2565 (รวม 

4 ภาคการศกึษา) 

 หาก นศ. ไมส่ามารถดาํเนินการไดต้ามระยะเวลาการศกึษา นศ. จะตอ้งทาํเรือ่ง

เพือ่ขอขยายระยะเวลาการศกึษา โดยตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยั 

และขยายระยะเวลาการศกึษาไดไ้มเ่กนิ 1 ภาคการศกึษา

 หาก นศ. ใชร้ะยะเวลาสงูสดุ 5 ปี (ปีการศกึษา 2568) นศ. จะตอ้งทาํเรือ่งเพือ่ขอ

ขยายระยะเวลาการศกึษา โดยตอ้งไดร้บัการรบัรองจากสภามหาวทิยาลยั และ

ไดร้บัการอนุมตัจิากกระทรวงอุดมฯ และขยายระยะเวลาการศกึษาไดไ้มเ่กนิ 1

ภาคการศกึษา 



ระยะเวลาการศึกษา
• ปริญญาเอก ใชร้ะยะเวลาการศกึษา 3 ปีการศกึษา 

(เกนิน้ีตอ้งขอขยายระยะเวลาศกึษาต่อ ครัง้ละ 1 ภาคการศกึษา)

• ขอขยายระยะเวลาสงูสดุไมเ่กนิ 6 ปีการศกึษา

**เง่ือนไข

 นกัศกึษาเขา้ปึการศกึษา 2565 ระยะเวลาการศกึษาถงึ ปีการศกึษา 2567 (รวม 

6 ภาคการศกึษา) 

 หาก นศ. ไมส่ามารถดาํเนินการไดต้ามระยะเวลาการศกึษา นศ. จะตอ้งทาํเรือ่ง

เพือ่ขอขยายระยะเวลาการศกึษา โดยตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยั 

และขยายระยะเวลาการศกึษาไดไ้มเ่กนิ 1 ภาคการศกึษา

 หาก นศ. ใชร้ะยะเวลาสงูสดุ 6 ปี (ปีการศกึษา 2570) นศ. จะตอ้งทาํเรือ่งเพือ่ขอ

ขยายระยะเวลาการศกึษา โดยตอ้งไดร้บัการรบัรองจากสภามหาวทิยาลยั และ

ไดร้บัการอนุมตัจิากกระทรวงอุดมฯ และขยายระยะเวลาการศกึษาไดไ้มเ่กนิ 1

ภาคการศกึษา 



Website: http://itm.eg.mahidol.ac.th

http://itm.eg.mahidol.ac.th/


Facebook:@ITM.mahidol



สวัสดิการ / บริการท่ัวไป

https://bit.ly/2XWwyjt



• คูม่อืนกัศกึษา https://bit.ly/3fITp7Y

• Link ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/

สวัสดิการ / บริการท่ัวไป

https://bit.ly/3fITp7Y
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/
https://bit.ly/3fITp7Y


ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย

• เงินชวยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2565

• การใหเงินยืมเพ่ือชําระคาธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)

• โครงการทุนชวยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความพิการ

https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?p=scholarship

https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?p=scholarship
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?p=scholarship


ทุน/รางวัล
เมื่อนักศึกษาสอบผานโครงรางวิทยานิพนธและแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแลวสามารถ

ขอสนับสนุนทุนรางวัลจากบัณฑิตวิทยาลัยไดดังนี้

• ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
ภายในประเทศ

• การใหทุนสนับสนุนการทาํวิทยานิพนธบางสวน สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

• รางวัลสําหรับนักศึกษา 

• โครงการรางวัลวิทยานิพนธดีเดน

• การใหรางวัลเกียรติยศแกผูสําเรจ็การศึกษาทีม่ีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)

ชองทางการขอทุนและรางวัล

https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?p=scholarship

https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?p=scholarship


ชองทางการติดตอบัณฑิตวิทยาลัย
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