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ขอรายะเอียดเพิ่มเติม โปรตดิต่อ คุณโฉมฉาย สังเมฆ  โทร. (02-2015254) อีเมล์ chomchay.sun@mahidol.ac.th 
 

การรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 3 
หลักสูตร M.Sc. Environmental Biology และ Ph.D. Biology คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
แบบท่ี 1 การสมัครผ่านระบบ internet ของบัณฑิตวิทยาลัย  
(http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/) 
 
ก าหนดการ 

 รับสมัคร  ส. 21 เม.ย. - ศ. 6 ก.ค. 61 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พฤ. 26 ก.ค. 61 

 ช่วงสอบสัมภาษณ์ อ. 31 ก.ค. - พฤ. 2 ส.ค. 61 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จ. 6 ส.ค. 61 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
ผู้สมัครระดับปริญญาโท 
(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจาก
เกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณา
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

คะแนนภาษาอังกฤษ 
- IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป  
- TOEFL INTERNET BASED ที่
ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดย
บัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 
คะแนนขึ้นไป 
- MU GRAD TEST (Computer - 
based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป 
 
คะแนนสอบข้อเขียน (ชีววิทยา) 
- ไม่มี (งดการสอบในรอบที่ 3) 

ผู้สมัครระดับปริญญาเอก 
(ชีววิทยา) 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญา
ตรี สาขาวิชาชีววิทยา สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่

คะแนนภาษาอังกฤษ 
- IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป  
- TOEFL INTERNET BASED ที่
ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป 

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/
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เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 
2. ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญา
โท สาขาวิชาชีววิทยา สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 
3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจาก
เกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณา
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

- TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดย
บัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 
คะแนนขึ้นไป 
 
คะแนนสอบข้อเขียน (ชีววิทยา) 
- ไม่มี (งดการสอบในรอบที่ 3) 

 
หลักฐานประกอบการสมัคร  
1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษข้ันต่ าที่รับเข้า

ศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)  
2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 

2.1. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้ส าเนาปริญญาบัตร 
2.2. ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (ในปี

การศึกษา 2560) ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือ
อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (โดยมีก าหนดที่จะส าเร็จการศึกษา ภายในปีการศึกษา 
2560) 

3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
3.1. ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้ส าเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรอย่างละเอียดทุกปี

การศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
3.2. ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (ในปี

การศึกษา 2560) ต้องใช้ส าเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report) 
4. รูปถ่ายขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB  
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
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แบบท่ี 2 การสมัครผ่านภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
ก าหนดการ 

 รับสมัคร  ส. 21 เม.ย. - ศ. 6 ก.ค. 61 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ก่อนก าหนดการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 1 สัปดาห์ 

 ช่วงสอบสัมภาษณ์ (ก าหนดการจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทางหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
o รอบท่ี 3.1  อ. 15 พ.ค. 
o รอบท่ี 3.2  อ. 12 มิ.ย. 
o รอบท่ี 3.3 อ. 31 ก.ค. 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลังการสอบสัมภาษณ์และการอนุมัติโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
ผู้สมัครระดับปริญญาโท 
(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจาก
เกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณา
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

คะแนนภาษาอังกฤษ 
- IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป  
- TOEFL INTERNET BASED ที่
ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดย
บัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 
คะแนนขึ้นไป 
- MU GRAD TEST (Computer - 
based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป 
 

ผู้สมัครระดับปริญญาเอก 
(ชีววิทยา) 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญา
ตรี สาขาวิชาชีววิทยา สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 
2. ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญา
โท สาขาวิชาชีววิทยา สาขา

คะแนนภาษาอังกฤษ 
- IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป  
- TOEFL INTERNET BASED ที่
ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดย
บัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 
คะแนนขึ้นไป 
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วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 
3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจาก
เกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณา
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
หลักฐานประกอบการสมัคร  
1. Letter of Recommendation (1 ฉบับ) 
2. Research Proposal หรือ Statement of Research Intent (ภาษาอังกฤษ) 
3. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษข้ันต่ าที่รับเข้า

ศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)  
4. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย 
5. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript หรือ Grade Report) 
6. CV 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
8. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ จะต้องยื่นเอกสารสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือยืนยันการ
มีสิทธิ์เป็นผู้ศึกษาอีกครั้ง 
 
 
 


