
การรับนักศึกษา/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ฯลฯ เข้าอบรม/ฝึกงาน/ปฏิบัติงานวิจัย 

ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. เอกสาร  

1.1 จดหมายแจ้งความประสงค์จากมหาวิทยาลัย /สถาบัน ต้นสังกัด ถึงคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลัยมหิดล (โดยขอให้ระบุจุดประสงค์การมาให้ชัดเจน รวมท้ังระบุระยะเวลา/วันและเวลา และผู้สนับสนุนทุน

การมา) 

1.2 ประวัติส่วนตัว (CV) 

1.3 เอกสารประกันสุขภาพ/ การเดินทาง/อุบัติเหตุ 

2. การตอบรับ 

2.1 ภาควิชา/ หน่วยงาน ส่งสําเนาจดหมายจากข้อ 1.1 ให้สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อจัดทําหนังสือ

ตอบรับการมาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ลงนามโดยคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน หรือผู้ได้รับมอบอํานาจลงนามแทน

คณบด ี

2.2 สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศจะส่งหนังสือตอบรับให้ภาควิชาฯ/หน่วยงาน เพื่อดําเนินการต่อไป 

3. ค่าธรรมเนียม (Bench fee)  

3.1 ภาควิชาฯ/หน่วยงาน เป็นผู้ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร (คณะฯ ขอหักเป็นค่า

สาธารณูปโภค ร้อยละ 10 จากการประมาณการค่าใช้จ่าย) 

3.2 ภาควิชาฯ/ หน่วยงาน แจ้งรายละเอียดช่ือ ที่อยู่ และจํานวนเงินค่าธรรมเนียมแก่สํานักงานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพื่อออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) 

3.3 การจ่ายค่าธรรมเนียม สามารถจ่ายโดยตรงได้ที่สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (บาทไทย) หรือโอนเงิน

ผ่านบัญช ี

Account Name: International Relations Unit 

Account Number: 254-203069-4 

Bank Name: The Siam Commercial Bank Public Company Limited Hospital for Tropical Diseases Branch 

Bank Address:  420/6 Ratchawithi Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 

Swift Code: SICOTHBK 

 



3.4 สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศจะดําเนินการออกใบเสร็จให้ (โดยจะดําเนินการหักเงินเพื่อเข้าคณะฯ 

10% และส่งเงินส่วนที่เหลือ 90 % ให้ภาควิชาฯ/ ผูรั้บผิดชอบ ดําเนินการต่อไป) 

(หมายเหตุ: หลงัจากที่ได้มีการติดต่อตกลงทางวิชาการและกําหนดระยะเวลาของท้ังสองฝ่ายแล้ว เพื่อความเหมาะสม

และอํานวยความสดวก หากท่านต้องการ สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศยินดีจะเป็นผู้ประสานงานทาง

ธุรการให้ เช่นการแจ้งค่าใช้จ่าย การหาและจองห้องพัก รวมทั้งตอบข้อซักถามอ่ืนๆ 

4. ที่พัก 

สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  จะให้ข้อมูลที่พักที่เหมาะสมให้มีทางเลือก ทั้งที่พักบริเวณใกล้คียง

คณะฯ และหอพักรับรองของคณะฯ 

4.1 รายละเอียดหอพักรับรองของคณะฯ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50) คิดเป็นอัตรารายเดือนดังนี้ 

 ห้องเดี่ยว ราคา 8,000-11,000 บาท/เดือน หรือห้องคู่ ราคา 11,000-14,000 บาท/เดือน                         

(โดยคิดค่าใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมหน่วยละ 7 บาท) 

 การจองห้องพักสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองได้ที่ http://www.tm.mahidol.ac.th/inter-

house/?q=form-eng โดยกรอกแบบฟอร์มและส่งให้กับหอพักรับรองได้โดยตรง ณ ชัน้ 1 อาคารเฉลมิพระ

เกียรต ิเพื่อดําเนินการจองห้อง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพัก โทร. 2119 

4.2 รายละเอียดหอพักรับรองของคณะฯ (อาคารศรชัย หลูอารียส์ุวรรณ) คิดอัตราเป็นรายวันและรายเดือนดังนี้ 

 ค่าห้องรายวันสําหรับห้องเดี๋ยว ราคา 500 บาท/วัน หรือห้องคู ่ราคา 800-1,000 บาท/วัน 

 ค่าห้องรายเดือนสําหรับห้องเดี่ยว ราคา 3,500 บาท/เดือน หรือห้องคู่ ราคา 5,000-7,000 บาท/เดือน 

(โดยคิดค่าใช้ไฟฟ้าเหมาจ่าย เดือนละ 1,000 บาท) 

 การจองห้องพักสามารถสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองได้ที่ http://www.tm.mahidol.ac.th/inter-

house/?q=form-eng โดยกรอกแบบฟอร์มและส่งให้กับหอพักรับรองได้โดยตรง ณ ชัน้ 1 อาคารเฉลมิพระ

เกียรต ิเพื่อดําเนินการจองห้อง หรือจองผ่านระบบการจองห้อง

http://intranet.tm.mahidol/tm360/helpdesk.php รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพัก โทร. 2119  

 การจองห้องพัก (ตามพันธกิจ R สําหรับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักศึกษา ภายใต้ความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ 

T-R-O-P โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย) หน่วยหอพักรับรองจะแจ้งให้ทราบภายใน 3-5 วันทําการหลังจาก

ดําเนินการจองห้อง 

4.3 รายละเอียดที่พักภายนอกคณะฯ (The Victory Executive Residences) คิดเป็นอัตรารายวันและรายเดือนดังนี้ 

 ค่าห้องพักรายวันสําหรับห้องเดี่ยว ราคา 1,100 – 1,300 บาท/วัน หรือห้องคู ่ราคา 1,600 – 1,800 

บาท/วัน (รวมอาหารเช้า) 

 ค่าห้องพักรายเดือนสําหรับห้องเดี่ยว ราคา 30,000 บาท/เดือน หรือห้องคู ่ราคา 45,000 บาท/เดือน 

(รวมอาหารเช้า) 



 การจองห้องพัก สามารถจองผ่านสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยแจ้งช่ือผู้เข้าพัก วันเข้าพัก 

(check-in date) และวันออกจากที่พัก (check-out date) มายัง Email: tmirunit@mahidol.ac.th 

หมายเหตุ อัตราค่าห้องพัก เฉพาะเดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป 

5. การขอรหัสอินเตอร์เน็ต 

หากภาควิชาฯ/หน่วยงาน ประสงค์จะขอรหัสอินเตอร์เน็ต (MU WiFi) ให ้โปรดแจ้งมายังสํานักงานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห ์และมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจํานวน 1,500 บาท/เดือน 

6. ประกันภัย 

คณะฯ แนะนําให้บุคลากรรวมทั้งนักศึกษาที่จะเดินทางเข้ามาแลกเปลี่ยนยังคณะฯ ดําเนินการทําประกันภัย รวมท้ัง

ประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมตลอดช่วงเวลาการเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะฯเพ่ือความสะดวก และครอบคุลมใน

กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินด้านต่างๆอันไม่คาดฝันขึ้น 

 

---------------------------- 

 

สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทร. 02-306-9118  

หรือ 1327, 1315 

โทรสาร 02-354-9141 

Email: tmirunit@mahidol.ac.th 

 

 

 


