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สาส�นจากคณบดี 
ผมขอแสดงความยินดีและขอต�อนรับนักศึกษาใหม�ทุก

คนเข�าสู�ครอบครัวคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดลแห�ง
นี้  
โดยหวังเป�นอย�างย่ิงว�าทุกคน  จะได�ใช�ช�วงเวลาท่ีนี่เพ่ือศึกษาเก็บเก่ียว
ความรู� ประสบการณ�ชีวิต ตลอดจนทําความรู�จักกับเพ่ือนใหม� สร�าง
เครือข�ายเพื่อประโยชน�ในการดําเนินชีวิตในอนาคตต�อไป นอกจาก
ความรู�ทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร�ให�ความสําคัญในการส�งเสริม
กิจกรรมด�านต�าง ๆ เพ่ือให�นักศึกษาได�สร�างทักษะในการทํางานอยู�
ร�วมกับผู�อื่น การช�วยเหลือพึ่งพากันและกัน อันเป�นส่ิงสําคัญอย�างย่ิง 
ดังน้ันผมหวังว�านักศึกษาจะสามารถแบ�งเวลาทํากิจกรรมให�เหมาะสมมี
ความสุขกับการเรียนวิชาการและการใช�ชีวิตส�วนตัว 
 

ในฐานะครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล พวกเราจะมี
คุณธรรมเป�นเคร่ืองนําชีวิต สั่งสมความอยากรู� อยากคิด และการมีจิตสาธารณะ ดังเช�นวัฒนธรรมองค�กรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เป�นนายแห�งตน มุ�งผลเพ่ือผู�อื่น กลมกลืนกับสรรพส่ิง มั่นคงย่ิงในคุณธรรม แน�วแน�ทํา กล�าตัดสินใจ 
สร�างสรรค�สิ่งใหม� ใฝ�ใจเป�นผู�นํา” โดยมีความรู�คู�ไปกับคุณธรรม เป�นฟ�นเฟ�องสําคัญในการพัฒนาสังคมต�อไปในอนาคต ดัง
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่กล�าวไว�ว�า  
 

“ความสําเร็จที่แท�จริงอยู�ที่การนําความรู�ไปประยุกต�ใช� เพ่ือประโยชน�สุขแก�มวลมนุษยชาติ” 

(True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind) 
 
 
 

 
 
        (รองศาสตราจารย�สิทธิวัฒน�  เลิศศิริ) 
                คณบดี 
        คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
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โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร�การแพทย� 
จัดตั้งโดย ศ.ดร.สตางค�  มงคลสุข 

2503 2501 

ได�รับการยกฐานะข้ึนเป�น 

“คณะวิทยาศาสตร�การแพทย�” 

2507 2511 
2518 

อาจารย�ไทยรับหน�าท่ีหัวหน�าภาควิชา 

ปรับการเรียนการสอนเป�นภาษาไทย 

ย�ายที่ตั้งมายังท่ีตั้งป�จจุบัน 

กําหนดนโยบายจัดตั้งภาควิชาปรีคลินิก 

พ.ศ.2512 เปลี่ยนชื่อเป�น  
“คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล” 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทาน 

พระนามาภิไธย "มหิดล" เป�นนามใหม�ของมหาวิทยาลัย 

2507-2509 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร� จุลชีววิทยา ชีวเคมี และสรีรวิทยา 
2511-2512 

ภาควิชาเภสัชวิทยา และพยาธิชีววิทยา 

แนะนําคณะวิทยาศาสตร� 
 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล จัดว�าเป�นหน่ึงในผู�นําทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห�งหน่ึงของประเทศไทย 
ซึ่งได�ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเทียบเท�ามาตรฐานสากลตั้งแต�ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  สู�สังคมอย�างต�อเนื่อง            
โดยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร�ต�างได�รับใช�สังคมด�วยการเป�นอาจารย�สอนในมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยท่ีเกิดใหม�ในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค 
รวมท้ัง การผลิตงานวิจัยท่ีเป�นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันเป�นการสร�างชื่อเสียงให�แก�ประเทศไทยในวงการวิทยาศาสตร�นานาชาติ 
ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตร�มีประวัติความเป�นมาตั้งแต� พ.ศ. 2501 ที่ได�รับการจัดตั้งเป�นโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร�การแพทย�โดยศาสตราจารย� 
ดร.สตางค�  มงคลสุข จวบจนการเปล่ียนแปลงเป�นคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดลดังเช�นป�จจุบนั ดังน้ี 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประวัตคิณะวิทยาศาสตร� 
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ในระยะเวลากว�า 60 ป�ที่ผ�านมา คณะวิทยาศาสตร�ได�รับการพัฒนาภายใต�การบริหารงานของคณบดี 9 ท�าน คือ 

 

   
ศาสตราจารย� ดร.สตางค� มงคลสุข  

(พ.ศ. 2503-2514) 
ศาสตราจารย� ดร.กําจร มนญุป�จุ  

(พ.ศ. 2514-2518) 
ศาสตราจารย� ดร.สถติย� สิรสิิงห  

(พ.ศ. 2518) 
 

 

 

 

 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ไพโรจน� เปรมปรีดิ์ 

(พ.ศ. 2519-2534) 
ศาสตราจารย� ดร. นพ.พรชยั มาตังคสมบัติ 

(พ.ศ. 2534-2542) 
ศาสตราจารย� ดร.อมเรศ ภูมิรัตน  

(พ.ศ. 2542-2546)  
และวาระท่ี 2 (พ.ศ. 2547-2550) 

 

 

 

 

 

 
ศาสตราจารย� ดร.ประเสริฐ โศภน  

(พ.ศ. 2546-2547) 
ศาสตราจารย� ดร.ศกรณ� มงคลสุข 

(พ.ศ. 2550-2554) 
และวาระท่ี 2 (พ.ศ. 2555-2558) 

รองศาสตราจารย� ดร.สิทธิวัฒน� เลิศศิริ 
(พ.ศ. 2558-ป�จจุบัน) 

 
  

ใในระยะเวลากว�า 6600 ปป�ที่่ผ�านมา คณะวิทยาศาสตร�ไได�รับการพัฒนาภายใใต�การบริหารงานของคณบดี 99 ท�าน คือ

ทําเนียบคณบดี 
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1. การเรียนการสอนพื้นฐานวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�ให�กับนักศึกษาชั้นป�ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
2. การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพและปรีคลินิกให�กับนักศึกษาแพทย�และวิทยาศาสตร�การแพทย� 
3. การเรียนการสอนด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีชั้นสูงแก�นักศึกษาวิทยาศาสตร�ระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา 
4. การวิจัยเพื่อสร�างผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร�ที่เป�นองค�ความรู�ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับประยุกต� รวมทั้งเทคโนโลยี

ที่มีคุณภาพในระดับสากล ซึ่งผลงานวิจัยเหล�าน้ีพึงก�อประโยชน�ให�กับสังคม 
5. การให�บริการวิชาการแก�สังคมผ�านการประยุกต�ใช�องค�ความรู�และศักยภาพด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพื่อ

ตอบสนองต�อความต�องการของสังคม 

 
 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 
Excellence in Research with Global and Social Impact 

ยุทธศาสตร�ที่ 2  
Excellence in Outcome-Based Education for  

Globally-Competent Graduates 
        
คณะวิทยาศาสตร�ต�องแสดงให�สงัคมประจักษ�ถงึความสําคัญของ
วิทยาศาสตร�และการวิจัยทางวิทยาศาสตร�อย�างชดัเจน 

 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานวิจัย  

 การผลักดันและส�งเสริม Industrial Link เพื่อประสิทธิภาพ
ในการทํางานวิจัย – Special Innovation Zone 

 การพัฒนาระบบส�งเสริมการเปล่ียน Discovery ให� เป�น 
Innovation และการสร�าง Start-up จากผลงานวิจัยของ
คณะวิทยาศาสตร�  

 การผลักดันให�เกิดการรวมกลุ�มเพื่อสร�างเครือข�ายวิจัยภายใน
คณะวิทยาศาสตร�และคณะอ่ืนๆ ร� วมกับคู�ความร�วมมือ
นานาชาติ ที่มีความสนใจร�วมกันจนปรากฎอยู�บนแผนที่โลก 

 การสนับสนุน Platform เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน 

 

 ผลักดัน AUN-QA Accreditation 

 ผลักดันการเรียนการสอนแบบ 21st Century Education 
รวมทั้งจรยิธรรมแก�นักศกึษาชัน้ป�ที่ 1 

 ปรับเน้ือหาวิชา Service Teaching ให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของคณะปลายทาง 

 ผลักดัน STEM Education และปลูกฝ�งความเป�น
นักวิทยาศาสตร�ให�กับนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร� 

 พัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม Productivity ในการเรียนการสอนโดย
ใช� E-Learning 

 จัดทําหลักสตูรร�วมในรูปแบบต�างๆ ทั้งกับสถาบันการศึกษา
ภายในและภายนอกประเทศ (Transnational Education) 
ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทางเลอืกให�กับนักศกึษา
และส�งเสริม Industrial Link 

 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ School หรือ สํานักวชิา 
ในหลักสตูรท่ีเป�นสหสาขาเพือ่ส�งเสริมการทํางานร�วมกัน
ระหว�างภาควิชา 
 

  

  

  

 
 
 

 

11. กกาารรเเรรีียยนนกกาารรสสออนนพพืื้้้นนฐฐาานนววิิททยยาาศศาาสสตตรร��แแลละะคคณณิิตตศศาาสสตตรร��ใใใหห��กกัับบนนัักกศศึึกกษษาาชชัั้้้นนปปป��ทท่่่ีี 11 ขขอองงมมหหาาววิิททยยาาลลััยยมมหหิิดดลล

พันธกิจหลักของคณะวทิยาศาสตร� 

ยุทธศาสตร��ทีี่่ 1 ยุทธศาสตร��ทีี่่ 2 

ยุทธศาสตร�ของคณะวิทยาศาสตร� พ.ศ. 2560 – 2564 
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ยุทธศาสตร�ที่ 3 
Excellence in Professional Services and Social 

Engagement 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 
Excellence in Management for Sustainable Organization 

 

 การส�งเสริมให�บรกิารวชิาการมีมาตรฐานสากล เป�นไปตาม
ความต�องการของสังคมในวงกว�าง เป�นที่พึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการ 

 การให�บริการวิชาการท่ีสะท�อนต�นทนุในการดําเนินการอย�าง
ถูกต�องแม�นยาํ 

 

 ศึกษาอัตรากําลังคนและภาระงาน ตลอดจนความจําเป�นใน
สาขาวิชาและสายงานต�างๆ เพื่อวางแผนสรรหาและพัฒนา
บุคลากรอย�างมีประสิทธิภาพ 

 สร�างกําลังใจในการทํางานของผู�ปฏบิัติงานโดยแรงจูงใจด�าน
สวัสดิการ การสร�างความผูกพันกับองค�กร ระบบการ
ประเมินที่เชื่อถอืได� และ ธรรมาภิบาล 

 การวิเคราะห�ต�นทุนและวางแผนการใช�จ�ายงบประมาณท่ี
ชัดเจน 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การสือ่สารองค�กรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ

วิทยาศาสตร� 
 การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทํางาน  
 ส�งเสริมการเป�น Green Campus และ Eco University 

 
 

 
 

 

อัตลักษณ�มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ตรามหาวิทยาลัย 
 

     
 

ตราคณะวิทยาศาสตร� 
 

 
 

ตัวอักษร (fonts) 
ชื่อหน�วยงาน : Font DB Lim X 
งานออกแบบ : Font DB Helvethaica และ 
                     Cordia New 

ดาวน�โหลดอตัลักษณ� 
http://science.mahidol.ac.th/th/aboutsc.php 

อัตลักษณ��มหาวิทยาลัยมหิดล

ปณิธาน วิสัยทัศน� พันธกิจ ค�านิยมหลัก และอัตลักษณ� 

ปณิธาน  MUSC Going Forward for Mankind 

วิสัยทัศน� เป�นคณะวิทยาศาสตร�ชั้นนําในระดับสากลอันดับที่ 1 ใน 3 ของ ASEAN  
ในป� 2020 

พันธกิจ  สร�างบุคลากรท่ีมีความรู�คู�คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล 
ที่ก�อประโยชน�ต�อสังคม 

ค�านิยมหลัก MUSC : Mastery Unity Success Creativity 
  เชี่ยวชาญวิชา สามัคคีรวมใจ ใฝ�สัมฤทธ์ิ คิดสร�างสรรค� 
วันสําคัญ วันมหิดล  วันที่ 24 กันยายน ของทุกป� 
  วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร� วันที่ 21 ตุลาคม 2501 
  พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร�ครบรอบ 60 ป� 



  6 

 

 
 
 

 รองศาสตราจารย� ดร.สิทธิวัฒน� เลิศศิริ 
คณบดี 

 

 

 

 

 

 

 
รองศาสตราจารย� ดร.กัณยารัตน� สุไพบลูย�วัฒน 

รองคณบดี 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สมคิด อมรสมานกุล 

รองคณบดีฝ�ายบริหาร 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. ณัฏฐินี พันธ�วิศวาส 

รองคณบดีฝ�ายคลังและพัสด ุ

 

 

 

 

 

 
ศาสตราจารย� ดร.จงกลณี วฒันาเพิ่มพูล 
รองคณบดีฝ�ายแพทยศาสตร�และบัณฑิตศึกษา 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ธนากร โอสถจันทร� 
รองคณบดีฝ�ายวิจัย 

รองศาสตราจารย� ดร.วรรณพงษ� เตรียมโพธ์ิ 
รองคณบดีฝ�ายบริการการศึกษา ศาลายา 

 

 

 

 

 

 
อาจารย� ดร.ณัฐพล อ�อนปาน 

รองคณบดีฝ�ายการศึกษาและพัฒนาคณุภาพ 
อาจารย� ดร.ระพี บุญเปลื้อง 

รองคณบดีฝ�ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.กรกนก บุญวงษ� 

ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายการศึกษา 
 
 

 
 

 
 

อาจารย� ดร.ณภัศศรณ� ป�ญญาสุข 
     ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายส่ือสารองค�กร 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.นรินทร� ณัฐวุฒิ
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายศาลายา 

ดร. นพ.พรรษกร ตันรัตนะ 
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายแพทยศาสตร�ศึกษา 

  

คณะผู�บริหารคณะวิทยาศาสตร�  

นายคาํรน โชธนะโชต ิ 
ผู�ช�วยคณดฝี�ายบรหิาร 
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รองศาสตราจารย� ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล 

หัวหน�าภาควิชากายวิภาคศาสตร� 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. วรรณนิกา แสวงทอง 

หัวหน�าภาควิชาคณติศาสตร� 
รองศาสตราจารย� ดร.ปราณี ภิญโญชีพ 

หัวหน�าภาควิชาเคม ี

 

 

 

 

 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ผดุงศรี ดับส�  

หัวหน�าภาควิชาจุลชีววิทยา 
รองศาสตราจารย� ดร.จิรันดร ยูวะนิยม 

หัวหน�าภาควิชาชีวเคม ี
อาจารย� ดร.ศิรวิทย� สิตปรีชา 

หัวหน�าภาควิชาชีววิทยา 
 

 

 

 

 

 
รองศาสตราจารย� ดร. จิรารัตน� วงศ�คงคาเทพ 

หัวหน�าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รองศาสตราจารย� ดร.พวงผกา อัมพันธ�จันทร� 

หัวหน�าภาควิชาพฤกษศาสตร� 
รองศาสตราจารย� ดร.ประสิทธ์ิ สุวรรณเลิศ 

หัวหน�าภาควิชาพยาธิชีววิทยา 
 

 

 

 

 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล

หัวหน�าภาควิชาฟ�สิกส� 
รองศาสตราจารย� ดร. ดาราวรรณ ป��นทอง 

หัวหน�าภาควิชาเภสัชวิทยา 
รองศาสตราจารย� ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ 

หัวหน�าภาควิชาสรีรวิทยา 
 

 

  

รองศาสตราจารย� ดร. ชาคริต สิริสิงห 
หัวหน�าศูนย�วิจัยเทคโนโลยียาง 

  

  

หัวหน�าภาควิชา 
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คณะวิทยาศาสตร� วิทยาเขตพญาไท 
ท่ีอยู�  272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ�งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท�  0 2201 5000    
โทรสาร   0 2354 7165 
แผนท่ีและแผนผังอาคาร 

 
 

ข�อควรทราบ 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร� เร่ือง หลักเกณฑ�การอนุญาตจอดรถยนต�และค�าธรรมเนียมบัตรอนุญาตจอดรถยนต� (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 
 
 

คณะวิทยาศาสตร� วิทยาเขตศาลายา 
ท่ีอยู�  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท�  0 2441 9817-20   
แผนท่ีและแผนผังอาคาร 

  

สืบค�นข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/map.php 

กดที่แผนที่เพื่อดภูาพขนาดใหญ� 

คณะะววววิิิิททททยยยยาาาาศศศศศาาาาสสสสสตตตตรรรร� ววววิททททยยยยาาาาเเเเขขขขตตตตพพพพญญญญาาาาไไไไไทททท

สถานท่ีต้ังและแผนที่คณะวิทยาศาสตร� 
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งานการศึกษา 
 

งานการศึกษาเป�นหน�วยงานท่ีอยู�ภายใต�สังกัดสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร� ตั้งอยู�ที่วิทยาเขตพญาไท มีพันธกิจ
หลักด�านการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร� กิจการ
นักศึกษา และการบริการการศึกษา ทั้งน้ี ประกอบด�วยบุคลากรและหน�วยงานภายใน ดังน้ี 

 

 
 

หน�วยงาน หน�าท่ีความรับผิดชอบ ผู�รับผิดชอบ 
 
หน�วยหลักสูตรปริญญาตรี 

 
1. การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2. การจัดการเรียนการสอนและการเชิญอาจารย�สอนพิเศษ 
3. การประเมินการเรียนการสอนออนไลน� หลักสูตรไทย 
4. การรับเข�าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย 
5. การลาพัก-ลาออกของนักศึกษา 
6. การประกันคุณภาพส�วนงาน 
7. การพัฒนาบทเรียนออนไลน�และ MU LabPass 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย�ด�านหลักสูตรและการสอน 
9. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

 
1. นางสาวสายพิณ  ทองพัด 
    นักวิชาการศึกษา (ผู�ชํานาญการพิเศษ) 
    E-mail : saipin.non@mahidol.edu 
    โทรศัพท� : 0 2201 5052 
2. นางสาววรพักตร ก�อสันติมุกขัง 
    นักวิชาการศึกษา 
    E-mail : warapak.kor@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท� : 0 2201 5052 
 

 
หน�วยกิจกรรมนักศึกษาและ
โครงการพิเศษ 

 
1. กิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาทนุโครงการพิเศษ 
2. ทุนโครงการพัฒนาและส�งเสริมผู�มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 
3. ทุนศรีตรังทอง 
4. ทุนโครงการพัฒนากําลังคนด�านวิทยาศาสตร� (ทุนเรียนดี

วิทยาศาสตร�แห�งประเทศไทย) 
5. ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
6. การทําวิจัยระยะส้ันต�างประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตร

พิสิฐวิธาน 

 
1. นางสาวทิชา  เชิดผล 
    นักวิชาการศึกษา 
    E-mail : ticah.che@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท� 0 2201 5054 
2. นางสาวเกศสุดา  เทพยศ 
    นักวิชาการศึกษา 
    E-mail : ketsuda.tap@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท� : 0 2201 5050 
3. นางสาวหทัยมาศ  ศรีชมภู 
    นักวิชาการศึกษา 
    E-mail : hathaimas.sri@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท� : 0 2201 5053 
 
 

 

อาจารย� ดร.ณัฐพล อ�อนปาน 
รองคณบดีฝ�ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
E-mail : nuttaphon.onp@mahidol.ac.th 
โทรศัพท� : 0 2201 5005 

 

อาจารย� ดร.ระพี บุญเปล้ือง 
รองคณบดีฝ�ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ 
E-mail : rapee.boo@mahidol.ac.th 
โทรศัพท� : 0 2201 5051 

 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. กรกนก บุญวงษ� 
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายการศึกษา 
E-mail : kornkanok.bun@mahidol.ac.th 
โทรศัพท� : 0 2201 5051 

 

ดร.ณัฐพล  แนวจําปา 
หัวหน�างานการศึกษา 
E-mail : mahidol.natapol@gmail.com 
โทรศัพท� : 0 2201 5053 

หนหนหนหนหน��าาาาา ีีททททท่่่คคคคควาวาวาวาวามรมรมรมรมรัับบบบบ ิผิผผผผดชดชดชดชดชอบอบอบอบอบ ผผผผผู����ร�รรรรัััับับับับผิดช

หน�วยงานภายในงานการศึกษา 
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หน�วยงาน หน�าท่ีความรับผิดชอบ ผู�รับผิดชอบ 
 
หน�วยบริการการศึกษา 

 
1. การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอน-ลดรายวิชา 
2. การตรวจสอบผลการศึกษาและการสําเร็จการศึกษา 
3. การบริการการศึกษา 
4. การจองห�องเรียน 
5. งานสารบรรณ รับ-ส�งเอกสารของหน�วยงาน 
6. งานผลิตเอกสาร 
7. รด. / การผ�อนผันการเกณฑ�ทหาร 

 

 
1. นางจันศนีย�  ฉิมงาม 
    นักวิชาการศึกษา 
    E-mail : jansanee.chi@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท� : 0 2201 5054 
2. นางบุสบา  ขุนศรี 
    พนักงานธุรการ 
    E-mail : bussaba.khn@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท� : 0 2201 5052 
3. นายวสันต�  เสาะไธสง 
    นายช�างเทคนิค 
    E-mail : vasan.soh@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท� : 0 2201 5055 
4. นายอนุรักษ�  มีจํารัส 
    พนักงานอัดสําเนา 
    E-mail: samruay.mee@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท� : 0 2201 5055 
5. นางอําพร  เทียมทอง 
    พนักงานอัดสําเนา 
    E-mail: amphon.tha@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท� : 0 2201 5055 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCED ON SOCIAL MEDIA 
 

FACEBOOK 
 

                 

 

 
 

https://www.facebook.com/MahidolSCED/ 

WEBSITE 
 

                                                

 

 

 

http://www.sc.mahidol.ac.th/sced/ 

ช�องทางติดต�องานการศึกษา 

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่อยู�  ห�อง K-133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 วิทยาเขตพญาไท 

272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ�งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
เวลาทําการ วันจันทร�-ศุกร� เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว�นวันหยุดนักขัตฤกษ� 
โทรศัพท�   0 2201 5050-54 
โทรสาร  0 2354 7143 
E-mail   scedmu.133@gmail.com 
 

Educational Affair Division, Faculty of Science, Mahidol Univers ity 
Address  Room K-133, K Building, 1st floor (Phayathai Campus) 

272 Rama VI Road, Ratchathewi District, Bangkok, Thailand, 10400 
Opening Hours Mon. – Fri. (08.30 – 16.30) Closed on Public Holidays 
Telephone +66 2201 5050-54 
Fax  +66 2354 7143 
E-mail  scedmu.133@gmail.com 

ช�องทางดาวน�โหลดใบคําร�องนักศึกษา : 1. อินเตอร�เน็ต http://www.sc.mahidol.ac.th/sced/form.html 
     2. อินทราเนต็ (ใช� VPN) http://intranet.sc.mahidol/ED/Dowload1.html 
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ผู�ประสานงานหลักสูตรไทย 

 
 
หน�วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

 

 

 

 

งานบริการการศึกษา ศาลายา 

รองศาสตราจารย� ดร. วรรณพงษ� เตรียมโพธ์ิ 

รองคณบดีฝ�ายบริการการศึกษา ศาลายา 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. นรินทร� ณัฐวุฒ ิ

ผู�ช�วยรองคณบดีฝ�ายบริการการศึกษา ศาลายา 

นางชิตหทัย ภัทรยานนท� 

หัวหน�าการศึกษา ศาลายา 

นางสาวพรนํ้าเพ็ญ หอมขําคม 

ผู�ประสานงานทุน นักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 

02-4419322-3 

นางสาวศุภภาตา ร�มพิกุล 

ผู�ประสานงานการเรียนการสอน 

02-4419322-3 

นางสาวพรทิพย� พูลสวัสด์ิ 

นักวิชาการศึกษา 

02-4419817 ต�อ 1199 

นางสาววรรณพร แดงศรีธรรม 

เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

02-4419817 ต�อ 1199 

นางสาวเอื้ออาทร ใจด ี

นักวิชาการศึกษา 

02-4419817 ต�อ 1199 
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร� มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 12 หลักสตูร โดยเป�นหลักสตูรไทยจาํนวนทั้งสิน้ 6 หลักสตูร ซึ่งจะ

เรียนรวมกันท่ีศาลายาในชั้นป�ที่ 1 และมีการคัดเลือกสาขาวิชาในช้ันป�ที่ 2 (สําหรับนักศึกษาท่ีไม�ได�เลือกสาขาวิชาเข�ามาตอนสมัครTCAS) และ
เป�นหลักสูตรนานาชาติจํานวน 6 หลักสูตร ซึ่งเป�นหลักสูตรแบบสองปริญญา (Dual/Double degree) ร�วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนําของ
ต�างประเทศ มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 
 

 
 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 1. มีการผนวกความรู�ทางด�านคณิตศาสตร� สถิติ และคอมพิวเตอร�ให�ทันกับความต�องการ
ของตลาดแรงงาน เช�น การวิเคราะห�ข�อมูล การแนะนําวิทยาการข�อมูล 

2. มีรายวิชาท่ี Society of Actuaries (SOA) รับรองและสามารถโอนหน�วยกิตได� 
3. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธานมีโอกาสไปทํางานวิจัยระยะ

สั้น ณ สถาบันการศึกษาต�างประเทศ และเรียนต�อในระดับปริญญาเอก โดยไม�ต�องผ�าน
ระดับปริญญาโท 

การประกอบอาชีพ 1. สายงานด�านการศึกษา เช�น ครู ครูผู�ช�วย นักวิชาการ และติวเตอร� 
2. สายงานด�านธุรกิจ เช�น นักวางแผน ทําหน�าท่ีวางแผนการลงทุน จัดระบบโลจิสติกส� 

จัดระบบคลังสินค�า และกําหนดราคาสินค�า 
3. สายงานด�านคอมพิวเตอร� เช�น นักวิทยาศาสตร�ข�อมูล นักวิเคราะห�ระบบ โปรแกรมเมอร� 

และนักพัฒนาซอฟต�แวร� 
4. สายงานด�านข�อมูล เช�น นักสถิติ นักคณิตศาสตร�ประกันภัย นักการเงิน นักการธนาคาร 

เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห�นโยบาย นักวิจัยความเป�นไปได�ของโครงการ เจ�าหน�าท่ีวางแผน
ระบบงานและควบคุมคุณภาพ และเจ�าหน�าท่ีบริหารและจัดการความเส่ียง 

5. สายงานด�านเศรษฐกิจดิจิทัล ทําหน�าท่ีสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช�ในการ
พัฒนาประเทศ 

การให�ปริญญา ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
โครงสร�างหลักสูตรและแผนการศึกษา https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php 
ช�องทางติดต�อ ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร� อาคารอเนกประสงค� ชั้น 2 (พญาไท)  

โทร 0 2201 5340-2 เว็บไซต� http://mathematics.sc.mahidol.ac.th/th 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� 
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ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 1. นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน มีโอกาสไปทํางานวิจัย
ระยะส้ัน ณ สถาบันการศึกษาต�างประเทศ และเรียนต�อในระดับปริญญาเอกของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม�ต�องผ�านระดับปริญญาโท 

2. มุ�งเน�นพัฒนาการเรียนรู�วิชาเคมีในเชิงลึก ให�บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู�เพื่อสร�างสรรค�
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการทางเคมีในระดับมาตรฐานสากล 

3. อาจารย�ประจําหลักสูตรทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยท่ีโดดเด�น
ในระดับชาติ/นานาชาติ และมีจํานวนผลงานตีพิมพ�ในวารสารวิชาการนานาชาติใน
ระดับต�นๆ ของประเทศ 

การประกอบอาชีพ 1. นักวิจัยและพัฒนา / นักวิเคราะห�ควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต ในหน�วยงาน
ราชการ และในภาคอุตสาหกรรมต�างๆ ตัวอย�างเช�น  อุตสาหกรรมป�โตรเคมี 
อุตสาหกรรมยาและเวชสําอาง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก และ
อุตสาหกรรมยาง 

2. ครูสาขาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข�อง 
3. อาชีพอิสระที่มีความเก่ียวข�องกับสาขาเคมี 

การให�ปริญญา ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
โครงสร�างหลักสูตรและแผนการศึกษา https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php 
ช�องทางติดต�อ ธุรการภาควิชาเคมี อาคารเคมี ชั้น 1 (พญาไท) 

โทรศัพท� 0 2201 5110-12 
http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/ 

 
  

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
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ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 1. เน�นเสริมสร�างผู�เรียนให�มีความรู�และทักษะด�านชีววิทยาท่ีทันสมัยครอบคลุมพื้นฐาน  
4 ด�าน คือ  
1) เซลล�-โมเลกุล พันธุกรรม  
2) ระบบร�างกายสิ่งมีชีวิต  
3) วิวัฒนาการ         
4) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล�อม ตรงตามความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต 

2. นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน มีโอกาสไปทํางานวิจัย
ระยะส้ัน ณ สถาบันการศึกษาต�างประเทศ และเรียนต�อในระดับปริญญาเอกของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม�ต�องผ�านระดับปริญญาโท 

การประกอบอาชีพ 1. ภาควิชาการ ได�แก� นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย� นักวิทยาศาสตร� 
2. ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ได�แก� ผู�ประกอบการ นักวิเคราะห� นักเทคนิค ผู�เชี่ยวชาญ

ผลิตภัณฑ� ที่ปรึกษาด�านชีววิทยา ผู�แทนฝ�ายขาย 
3. ภาคประชาชน ได�แก� นักชีวกิจกรรม 

การให�ปริญญา ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
โครงสร�างหลักสูตรและแผนการศึกษา https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php 

ช�องทางติดต�อ ธุรการภาควิชาชีววิทยา อาคารชีววิทยาใหม� ชั้น 4 (พญาไท) 
โทรศัพท� 0 2201 5250 
http://biology.sc.mahidol.ac.th/ 

 
  

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
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ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 1. เป�นหลักสูตรท่ีบูรณาการความรู�ทางวิทยาศาสตร�และวิศวกรรมศาสตร� เพื่อประโยชน�ใน
การปรับปรุงพันธุ�จุลินทรีย� พืช แมลง และ สัตว�เศรษฐกิจ ไปสู�กระบวนการผลิต/แปรรูป
ในเชิงอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห�และควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม�ๆในอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเวชภัณฑ� การแพทย� เคร่ืองสําอาง 
สิ่งทอ สัตว� และสิ่งแวดล�อม 

2. นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน มีโอกาสไปทํางานวิจัย
ระยะส้ัน ณ สถาบันการศึกษาต�างประเทศ และเรียนต�อในระดับปริญญาเอกของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม�ต�องผ�านระดับปริญญาโท 

การประกอบอาชีพ 1. ภาคอุตสาหกรรม เช�น ผู�ควบคุมการผลิต ผู�ควบคุมคุณภาพ และ นักวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ� ในภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�องกับวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีชีวภาพ เช�น 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีภัณฑ� 
อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ� 

2. การศึกษาและวิจัย เช�น ครู และ อาจารย� ผู�ช�วยวิจัย นักวิจัย เจ�าหน�าท่ีประจํา
ห�องปฏิบัติการ และ นักวิทยาศาสตร� ในภาคเอกชน สถาบันวิจัย หน�วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข�องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

3. งานบริการ เช�น ผู�เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห� และ ตัวแทนจําหน�ายผลิตภัณฑ�วิทยาศาสตร� 
และ เคร่ืองมือวิทยาศาสตร�ที่เก่ียวข�องกับเทคโนโลยีชีวภาพ   

4. อาชีพอิสระ เจ�าของกิจการท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
การให�ปริญญา ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
โครงสร�างหลักสูตรและแผนการศึกษา https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php 
ช�องทางติดต�อ ธุรการภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 1 (พญาไท) 

โทรศัพท� 0 2201 5309-10 
http://www.sc.mahidol.ac.th/scbt/ 

 
  

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 1. หลักสูตรส�งเสริมให�ผู�เรียนประยุกต�วิชาความรู�ด�านพฤกษศาสตร� เพื่อทํางานวิจัยท่ีมี
มาตรฐานระดับสากล ใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนําเสนอผลงาน 

2. นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน มีโอกาสไปทํางานวิจัย
ระยะส้ัน ณ สถาบันการศึกษาต�างประเทศ และเรียนต�อในระดับปริญญาเอกของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม�ต�องผ�านระดับปริญญาโท 

การประกอบอาชีพ 1. สายงานด�านการศึกษา เช�น ครู อาจารย� อาจารย�สอนพิเศษ และนักวิชาการ 
2. สายงานด�านวิจัย เช�น นักวิทยาศาสตร� นักวิจัยและพัฒนาปฏิบัติงานในห�องปฏิบัติการ 

ในหน�วยงานราชการ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันต�าง ๆ และในภาคอุตสาหกรรม 
3. สายงานด�านบริการข�อมูล เช�น ที่ปรึกษาด�านพฤกษศาสตร�ในบริษัทเอกชน มัคคุเทศก�

ด�านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล�อม นักข�าว นักเขียนสารคดี เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห�ข�อมูลของ
โครงการ เจ�าหน�าท่ีควบคุมคุณภาพ 

4. ประกอบธุรกิจ/เจ�าของกิจการ เช�น ผลิตไม�ดอกไม�ประดับ ผลิตผักเพื่อการส�งออก เป�น
ต�น 

การให�ปริญญา ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
โครงสร�างหลักสูตรและแผนการศึกษา https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php 
ช�องทางติดต�อ ธุรการภาควิชาพฤกษศาสตร� อาคารชีววิทยาใหม� ชั้น 3 (พญาไท) 

โทรศัพท� 0 2201 5240 
http://plantscience.sc.mahidol.ac.th/?lang=th 

 
  

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร� 
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ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 1. นักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาในชั้นป�ที่ ๒ ทําให�นักศึกษามีโอกาสค�นหาความถนัด
ของตัวเอง ก�อนท่ีจะเลือกสาขาวิชา 

2. มีอาจารย�ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายแขนง ทําให�นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียน
รายวิชาเลือกที่หลากหลาย และสามารถเลือกทําโครงงานวิจัยตามความสนใจได� 

3. มีหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน ซึ่งเน�นความเข�มข�นทางวิชาการ โดย
นักศึกษาในหลักสูตรน้ีสามารถเลือกเรียนรายวิชาในระดับปริญญาโท และมีโอกาสใน
การได�รับทุนไปทําวิจัยระยะส้ัน ณ ต�างประเทศ รวมท้ังมีโอกาสในการศึกษาต�อในระดับ
ปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม�ต�องผ�านการเรียนระดับ
ปริญญาโท 

การประกอบอาชีพ นักวิทยาศาสตร� นักวิจัย นักวิชาการ ในส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานด�าน
อุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ 

การให�ปริญญา ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
โครงสร�างหลักสูตรและแผนการศึกษา https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php 
ช�องทางติดต�อ ธุรการภาควิชาฟ�สิกส� อาคารฟ�สิกส� ชั้น 6 (พญาไท) 

โทรศัพท� 0 2201 5770-1 
http://www.sc.mahidol.ac.th/scpy/ 

 
  

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟ�สิกส� 
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ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 1. เป�นสถาบันแห�งแรกและแห�งเดียวในประเทศไทย ที่พัฒนาหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร�

ประกันภัยเป�นหลักสูตรนานาชาติ 
2. หลักสูตรท่ีมีความร�วมมือทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยเคอร�ติน ในการออกแบบ

และพัฒนาหลักสูตรร�วมกัน 
3. นักศึกษาในหลักสูตรท่ีมีผลการเรียนของบางรายวิชาในหลักสูตรผ�านเกณฑ�ที่กําหนด

สามารถสมัครเพื่อขอรับหน�วยกิตของ VEE Applied Statistics  Methods, VEE 
Economics  และ VEE Accounting and Finance จากทาง Society of Actuaries 

การประกอบอาชีพ 1. สายงานคณิตศาสตร�ประกันภยั เช�น นักคณิตศาสตร�ประกัน ผู�พิจารณารับประกันภัย 
ผู�มีหน�าท่ีวิเคราะห�และบริหารความเส่ียง 

2. สายงานการเงิน การธนาคาร เช�น นักสถิติ ผู�วิเคราะห�นโยบาย นักวิจัยความเป�นไปได�
ของโครงการ ผู�มีหน�าท่ีวางแผนระบบงานและควบคุมคุณภาพ นักคณิตศาสตร�
การเงิน 

การให�ปริญญา 1. ให�ปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดหลักสูตร 

2. ให�สองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเคอร�ติน ในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในท้ังสองมหาวิทยาลัยตามกําหนดโดยหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยคู�ความร�วมมือ Curtin University, Australia 
โครงสร�างหลักสูตรและแผนการศึกษา https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php 
ช�องทางติดต�อ ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร� อาคารอเนกประสงค� ชั้น 2 (พญาไท)  

โทร 0 2201 5340-2 
http://mathematics.sc.mahidol.ac.th/ 

 

 
 
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร หลักสูตรฯมุ�งเน�นผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถ วิเคราะห� สังเคราะห� และแก�ป�ญหาอย�าง

เป�นระบบ โดยเน�นเร่ือง การจัดการทรัพยากรที่มีอยู�อย�างจํากัด ให�เกิดประโยชน�และได�
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช�หลักการทางคณิตศาสตร�เป�นพื้นฐานสําคัญในการตัดสินใจ 
และเป�นหลักสูตร Double degree ในกรณีที่นักศึกษาเดินทางไปศึกษาต�อในชั้นป�ที่ 3-4 ณ 
มหาวิทยาลัยเคอร�ติน ประเทศออสเตรเลีย 

การประกอบอาชีพ 1.ด�านธุรกิจ เช�น นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวางแผนการลงทุน ผู�จัดการคลังสินค�าระบบ
ขนส�ง และนักวิเคราะห�ราคา 
2.ด�านผู� เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร� เช�น นักเชี่ยวชาญด�านข�อมูล นักวิ เคราะห�ระบบ 
โปรแกรมเมอร� และนักพัฒนาระบบ 
3.ด�านผู�เชี่ยวชาญข�อมูล เช�น นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห�ข�อมูล นักวิทยาศาสตร� 
นักสถิติ นักวิเคราะห�นโยบาย ผู�จัดการแผนงาน นักวิศวะกรประกันคุณภาพและวิเคราะห�
ความเส่ียง 
4.ด�านการศึกษา เช�น อาจารย� ผู�ช�วยอาจารย� และนักวิชาการ  

การให�ปริญญา 1. ให�ปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดหลักสูตร 

ลกักษษณณะะเเฉฉพพาาะะขขอองงหหลลัักกสสูตตรร 11. เเปปป��นนสสถถาาบบันนแแหห�งงแแรรกกแแลละะแแหห�งงเเดดียยววใใในนปปปรระะเเททศศไไไททยย ทที่่่พพัฒฒนนาาหหลลักกสสูตตรรสสาาขขาาคคณณิตตศศาาสสตตรร�

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประกันภัย  (นานาชาติ) 

ลักษณะเฉพาะของหลัักสูตร หลักสูตรฯมุ��งเน��นผลิิตบัณฑิิตท่่ีีมีีความสามารถ วิิเคราะห�� สังเคราะห�� และแก��ปป�ญหาอย��าง

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�อุตสาหการ และวิทยาการข�อมูล (นานาชาติ) 
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2. ให�สองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเคอร�ติน ในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในท้ังสองมหาวิทยาลัยตามกําหนดโดยหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยคู�ความร�วมมือ Curtin University, Australia 
โครงสร�างหลักสูตรและแผนการศึกษา https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php 
ช�องทางติดต�อ ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร� อาคารอเนกประสงค� ชั้น 2 (พญาไท)  

โทร 0 2201 5340-2 
http://mathematics.sc.mahidol.ac.th/ 

 

 
 
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร รายวิชาท่ีหลากหลายท้ังด�านวิทยาศาสตร� นวัตกรรมและการจัดการ บัณฑิตสามารถนํา

จุดแข็งทางทรัพยากรชีวภาพเข�าสู�กระบวนการสังเคราะห�เป�นนวัตกรรมออกสู�ภาคธุรกิจ 
เป�นผู�ประกอบการหรือเจ�าของสิทธิบัตร นักศึกษาสามารถเลือกไปเรียนต�อในป�ที่ 3 -4   
ที่ University of Sussex ได� โดยได�สองปริญญา 

การประกอบอาชีพ ผู�ประกอบการ เจ�าของธุรกิจ นักวิเคราะห�โครงการ นักวิชาการ ที่ปรึกษา 
การให�ปริญญา 1. ให�ปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล

ตลอดหลักสูตร 
2. ให�สองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ  University of Sussex ในกรณีที่

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในท้ังสองมหาวิทยาลัยตามกําหนดโดยหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยคู�ความร�วมมือ University of Sussex, United Kingdom 
โครงสร�างหลักสูตรและแผนการศึกษา https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php 
ช�องทางติดต�อ หน�วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

ห�อง SC2-200 อาคารวิทยาศาสตร� 2 ชั้น 2  (ศาลายา)  
โทร 0 2441 9817-20 ต�อ 1199 
http://www.sc.mahidol.ac.th/SIM/ 

 

 
 
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร เป�นหลักสูตรท่ีผสมผสานระหว�างความรู�พื้นฐานด�านชีววิทยาและการประยุกต�ใช�ในการ

แก�ไขป�ญหาสิ่งแวดล�อม ซึ่งเป�นหลักสูตรแบบ Double Degree คือ สามารถเลือกไปศึกษา
ต�อ ในชั้ นป� ที่  3 -4  ที่  State University of New York, College of Environmental 
Science and Forestry at Syracuse (SUNY-ESF) ได�  

การประกอบอาชีพ โดยเป�นงานด�านความปลอดภัยและส่ิงแวดล�อม ทั้งการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
การควบคุมมลพิษ งานด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พิษวิทยาส่ิงแวดล�อม 
อาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ� 

การให�ปริญญา 1. ให�ปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดหลักสูตร 

2. ให�สองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ State University of New York ใน
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในท้ังสองมหาวิทยาลัยตามกําหนดโดยหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยคู�ความร�วมมือ State University of New York, College of Environmental Science and Forestry 
at Syracuse (SUNY-ESF) 

ลักษณะเฉพาะของหลัักสูตร รายวิิชาท่่ีีหลากหลายท้้ังด��านวิิทยาศาสตร�� นวัตกรรมและการจัดการ บัณฑิิตสามารถนํํา

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) 

ลกักษษษณณณะะเเเฉฉฉพพพาาาะะขขขออองงงหหหลลลัักกกสสสูตตตรรร เเเปปปป���นนนหหหลลลัักกกสสสูตตตรรรททท่ีีีผผผสสสมมมผผผสสสาาานนนรรระะหหหววว��าาางงงคคควววาาามมมรรรู��พพพืืื้้นนนฐฐฐาาานนนดดด��าาานนนชชชีีีววววววิทททยยยาาาแแแลลละะกกกาาารรรปปปปรรระะยยยุกกกตตต���ใใใใใชชช��ใใใใในนนกกกาาารรร

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล�อม (นานาชาติ) 
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โครงสร�างหลักสูตรและแผนการศึกษา https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php 
ช�องทางติดต�อ หน�วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

ห�อง SC2-200 อาคารวิทยาศาสตร� 2 ชั้น 2  (ศาลายา)  
โทร 0 2441 9817-20 ต�อ 1199 
http://www.sc.mahidol.ac.th/SIM/ 
ธุรการภาควิชาชีววิทยา อาคารชีววิทยาใหม� ชั้น 4 (พญาไท) 
โทรศัพท� 0 2201 5250 
http://biology.sc.mahidol.ac.th/ 

 
 
 
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร ผลิตบัณฑิตที่มีความรู�ความเชี่ยวชาญด�านวัสดุศาสตร�และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งสําคัญต�อ

การพัฒนาเทคโนโลยีต�างๆ เช�น อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� ยานยนต� ก�อสร�าง การแพทย� 
อาหารและการเกษตร 

การประกอบอาชีพ มีแหล�งงานรองรับค�อนข�างหลากหลายในสาขาวิชาชีพต�างๆ เช�น การทํางานในสถาน
ประกอบการณ�ด�านอุตสาหกรรมต�างๆ (Siam Cement group(SCG), Asahi Group, 
American Standard, PTT, IRPC, TOA, et.) ทั้งในและต�างประเทศ สถาบันวิจัยต�างๆ 
รวมทั้งศึกษาต�อในระดับสูงข้ึนไปในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 

การให�ปริญญา 1. ให�ปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดหลักสูตร 

2. ให�สองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ University of Technology Sydney 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในท้ังสองมหาวิทยาลัยตามกําหนดโดยหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยคู�ความร�วมมือ  Double degrees with  University of Technology Sydney, Australia 
โครงสร�างหลักสูตรและแผนการศึกษา https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php 
ช�องทางติดต�อ หน�วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

ห�อง SC2-200 อาคารวิทยาศาสตร� 2 ชั้น 2  (ศาลายา)  
โทร 0 2441 9817-20 ต�อ 1199 
http://www.sc.mahidol.ac.th/SIM/ 

  

ลกักษษษณณณะะเเเฉฉฉพพพาาาะะขขขออองงงหหหลลลัักกกสสสูตตตรรร ผผผลลลิตตตบบบััณณณฑฑฑิตตตททท่ีีมมมีีคคควววาาามมมรรรู��คคควววาาามมมเเเชชชีี่ยยยวววชชชาาาญญญดดด��าาานนนวววััสสสดดดุศศศาาาสสสตตตรรร��แแแลลละะนนนาาาโโโโนนนเเเทททคคคโโโโนนนโโโโลลลยยยีี ซซซ่ึึึงงงสสสํํําาาคคคััญญญตตต��อออ

11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร�และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) 
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ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร เป�นหลักสูตรนานาชาติที่มีความร�วมมือกับ University of Sussex ประเทศสหราช

อาณาจักร (Double degree Program) มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการ ที่
เน�นการศึกษาด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีทางการแพทย� ทั้งในด�านทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยนําเอาศาสตร�ทางชีววิทยาทางการแพทย�ในแขนงต�างๆ อาทิเช�น กายวิภาค
ศาสตร� สรีรวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ชีวเคมี เป�นต�น มาผสมผสานกัน 
และมีการฝ�กฝนงานด�านวิจัยในด�านต�าง ๆ ได�แก�  Molecular Biomedical Research  
Diseases and their controls  Regenerative science and anti-aging เป�นต�น 

การประกอบอาชีพ บัณฑิตท่ีจบสามารถปฏิบัติงานในอาชีพได�หลากหลาย เช�น นักวิจัยและพัฒนาทางด�าน
ชีววิทยาทางการแพทย� ในโรงพยาบาลหรือสถาบันวิจัยทางการแพทย�และเภสัชกรรมทั้งใน
และต�างประเทศ อาจารย� เจ�าหน�าท่ีประเมินสินไหมประกันสุขภาพ อาชีพอิสระ เช�น ธุรกิจ
อุปกรณ�การแพทย� สารเคมีและวัสดุอุปกรณ�ทางการแพทย� ศึกษาต�อในระดับบัณฑิตศกึษา 
หรือด�านวิชาชีพทางการแพทย� ได�แก� แพทย� ทันตแพทย� เภสัชกร เป�นต�น 

การให�ปริญญา 1. ให�ปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดหลักสูตร 

2. ให�สองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ University of Sussex ในกรณีที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในท้ังสองมหาวิทยาลัยตามกําหนดโดยหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยคู�ความร�วมมือ University of Sussex, United Kingdom 
โครงสร�างหลักสูตรและแผนการศึกษา https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php 
ช�องทางติดต�อ หน�วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

ห�อง SC2-200 อาคารวิทยาศาสตร� 2 ชั้น 2  (ศาลายา)  
โทร 0 2441 9817-20 ต�อ 1199 
http://www.sc.mahidol.ac.th/SIM/ 
ธุรการภาควิชาพยาธิชีววิทยา (พญาไท) 
โทร 0 2201 5550 หรือ 0 2354 7185 
http://www.sc.mahidol.ac.th/scpa/index.html 

 
 
  

ลักกษษษณณณะะะเเเฉฉฉพพพาาาะะะขขขออองงงหหหลลลััักกกสสสูตตตรรร เเเปปปปป���นนนหหหลลลััักกกสสสูตตตรรรนนนาาานนนาาาชชชาาาตตติิทททีีี่่มมมีีีคคควววาาามมมรรร���วววมมมมมมืืือออกกกััับบบ UUUUnnniiiivvveeerrrsssiiiitttyyy oooffff SSSSuuusssssseeexxx ปปปปปรรระะะเเเทททศศศสสสหหหรรราาาชชช
่

12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� (นานาชาติ) 
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หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
แบบพิสิฐวิธาน 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน (Distinction Program) ที่ เป�นหลักสูตรเพื่อให�นักศึกษาที่มี
ความสามารถสูงได�ศึกษาในวิชาข้ันสูงและได�ทําวิจัยอย�างเข�มข�น รวมท้ัง สามารถศึกษาต�อระดับปริญญาเอกได�โดยไม�ต�องจบปริญญาโทก�อน 
ซึ่งจะทําให�นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกได�ภายในเวลา 7-8 ป� ทั้งน้ี นักศึกษาในโครงการยังมีโอกาส
ได�รับทุนไปศึกษาวิจัยหรือดูงานระยะส้ันในสถาบันในต�างประเทศอีกด�วย 

 

 
 
1. เพื่อส�งเสริมนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงให�ศึกษาต�อในระดับปริญญาเอกโดยไม�ต�องเรียนปริญญาโท 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู�ลึกซึ้งในสาขาเอกที่ศึกษา มีทักษะในการศึกษาค�นคว�าหาความรู�ได�อย�างต�อเน่ือง และมี

ความสามารถในการทํางานวิจัยระดับสูง 
3. เพื่อให�ผู�ที่สําเร็จการศึกษาสามารถนําองค�ความรู�ไปประกอบอาชีพด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และพัฒนาประเทศ

ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

1. เป�นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร�หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ 
พฤกษศาสตร� หรือ ฟ�สิกส� ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมในหลักสูตรปกติไม�ต่ํากว�า 3.25 

2. มีความมุ�งม่ันท่ีจะศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก 
3. หลังเข�าสู�หลักสูตรพิสิฐวิธาน นักศึกษาจะต�องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 3.25 ของทุกภาคการศึกษา กรณีที่เกรด

เฉล่ียสะสมต่ํากว�า 3.25 นักศึกษาสามารถกลับเข�าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการได� 
 

3.  
 

1. นักศึกษาสามารถสมัครเข�าศึกษาต�อระดับปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลโดยไม�ต�องเรียน
ปริญญาโท ทั้งน้ี มี 2 ลักษณะ คือ 

     1.1 นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม 3.25-3.49 จะมีสิทธ์ิสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อ 
     1.2 นักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ขึ้นไป จะมีสิทธ์ิเข�าศึกษาต�อระดับปริญญาเอกโดยไม�ต�องสอบคัดเลือก 
2. นักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธานท่ีเป�นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จะ

ได�รับการโอนหน�วยกิตของรายวิชาน้ันไปยังหลักสูตรระดับปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. นักศึกษาชั้นป�ที่ 3 หรือ 4 ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมตั้งแต� 3.50 จะมีสิทธิ์สมัครขอรับทุนไปศึกษาและ/หรือทําวิจัยระยะส้ัน

ต�างประเทศเป�นเวลา 4-6 เดือน ทั้งน้ี ผู�มีสมัครจะต�องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ที่โครงการกําหนด (TOEFL 550 คะแนนข้ึนไป TOEIC 
700 IELTS 6.5 หรือเทียบเท�า) 

4. ผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธานจะได�รับปริญญาบัตรท่ีระบุว�า วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขา...) (พสิิฐวิธาน) 

วัตถุประสงค�

คุณสมบัติ

สิทธ์ิของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
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E-Lecture SPOC และ MOOC 
 

 
 

การเรียนรู�บทเรียนออนไลน�แบบ E-Lecture สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร� สามารถเข�าสืบค�นได� 2 แหล�ง ดังน้ี 
1. บันทึกการเรียนการสอนรายวิชาคณะวิทยาศาสตร� ณ วิทยาเขตศาลายา (โดยงานศาลายา) ซึ่งสามารถสืบค�นและ

เรียนรู�ออนไลน�ได� 
2. บันทึกการเรียนการสอนรายวิชาคณะวิทยาศาสตร� ณ วิทยาเขตศาลายา (โดยหอสมุดและคลังความรู�)  โดยนักศึกษา

ต�องเข�าใช�บริการ ณ หอสมุดและคลังความรู� มหาวิทยาลัยมหดิล เท�าน้ัน 
 

 
 

ป�จจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลได�จัดทําระบบ MUx เพื่อตอบสนองการเรียนรู�ออนไลน�แก�นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และ
ผู�เรียนสามารถเรียนรู� ทบทวน ฝ�กปฏิบัติ และวางแผนการเรียนรู�แบบออนไลน�ด�วยตนเองโดยไม�มีข�อจํากัดในเรื่องเวลา  (ภายในช�วงระยะเวลาท่ี
กําหนด) สถานท่ี และจํานวนคร้ังในการเข�าถึง ทั้งน้ีคอร�ส SPOC (Small Private Online Course) ของคณะวิทยาศาสตร� มีทั้งส้ิน 7 รายวิชา
ด�วยกัน ดังน้ี 

3. SCBI102 Biology Laboratory I 
4. SCBI115 Basic of Life 
5. SCBI117 Foundation of Life 
6. SCBT203 Bacteriology 
7. SCCH122 Organic Chemistry 
8. SCCHxxx Basic Organic Chemistry for All 
9. SCMI206 Medical Microbiology and Parasitology 

 

 
 

 นอกเหนือจากระบบ MUx ที่จะมีการพัฒนารายวิชา SPOC ต�อไปแล�วนั้น ป�จจุบัน คณะวิทยาศาสตร�ได�พัฒนาบทเรียน
ออนไลน�แบบ MOOC (Massive Open Online Course) ซึ่งหมายถึงรูปแบบการนําเสนอการเรียนรู�หลักสูตรต�าง  ๆ ทางออนไลน�ที่ผู�เรียน
สามารถเข�าถึงได�ในจํานวนมากผ�านทางเว็บไซต� https://thaimooc.org อีกด�วย โดยมี 2 รายวิชา ดังน้ี 

1. การเรียนรู�วิชาคณิตศาสตร�แบบสะเต็มศึกษา : Learning Mathematics using STEM based approach 
2. การจัดการเรียนรู�วิชาวิทยาศาสตร�แบบสะเต็มศึกษา: STEM Based Learning for Science 
 
 

  

E-Lecture 

SPOC 

MOOC 

สามารถเข�าเรียนรู�ได�ที ่
https://mux.mahidol.ac.th/courses 

โดยใช�อีเมล�มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง โครงการเรียนรู�และทดสอบความปลอดภัยในการใช�ห�องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร� พ.ศ.2555 
http://intranet.sc.mahidol/ED/dowload/MU_LabPass%202555.pdf (ใช� VPN) 

MU LabPass 
โครงการเรียนรู�และทดสอบความปลอดภัยในการใช�ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร� (MU LabPass) เป�นหลักสูตรเรียนรู�และ

ทดสอบความรู�ด�านความปลอดภัยในการใช�ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�ผ�านระบบออนไลน� ซึ่งให�ความรู�ด�านความปลอดภัยในการใช�
ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�ความรู� ความเข�าใจเบ้ืองต�น ในการป�องกันภัยและอันตรายจากการใช�ห�องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� เพื่อสร�าง
ความตระหนัก ลดความเส่ียง และช�วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�  

 
 

  นักศึกษาปริญญาตรีชั้นป�ที่ 1 ที่เรียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร�  (กายวิภาคศาสตร� เคมี จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา และฟ�สิกส�) โดยนักศึกษากลุ�มน้ีจะต�องเข�าเรียนรู�และทดสอบให�มีผลคะแนนไม�ต่ํากว�า 80% หากไม�เข�าเรียนรู�และทดสอบความรู� หรือ 
ทดสอบความรู�ไม�ผ�านจะไม�ได�รับอนุญาตให�เข�าเรียนรายวิชาปฏิบัติการทุกรายวิชา  

 

 
 

1. ไปที่เว็บไซต� https://mux.mahidol.ac.th/ 

 

2. Sign in ด�วยอีเมล�มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษา 

 
3. เลือก ENROLL IN COCHEM --> Course เพื่อเข�าสู�บทเรียน 

 

4. เลือกบทเรียนเพื่อเรียนรู�และทดสอบท�ายบท 

 
 

 
 

 

กษาาาปปปปปปรรรริิญญญญญญญญาาาาตตตตรรรรีีชชชชัั้นนนนปปปปปป��ททททีี่ 11111 ทททท่ีีเเเเรรรรีียยยยนนนนรรรราาาายยยยววววิิชชชชาาาาปปปปปปฏฏฏฏิิบบบบััตตตติิกกกกาาาารรรรททททาาาางงงงววววิิททททยยยยาาาาศศศศศาาาาสสสสสตตตตรรรร�� (((((กกกกาาาายยยยววววิิภภภภาาาาคคคคศศศศาาาสต
้ ่

กลุ�มเป�าหมาย 

x.maahhhiiidddoolll.aacc.tthhh/// 222. SSSiiigggnnn iiinnn ดดด��วววยยยอออีีเเเมมมลลล��มมมหหหาาาวววิทททยยยาาาลลลััยยยมมมหหหิดดดลลลขขขอองงนกั

การเข�าเรียนรู� MU LabPass 
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ทุนการศึกษา 
 

3.  
 

เป�นทุนจากสถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในระดับปรญิญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� รวมท้ัง สนับสนุนการทําวิจัยท้ังในประเทศและต�างประเทศ และการพัฒนา
ศักยภาพต�าง ๆ ด�านวิทยาศาสตร�คณิตศาสตร�และการวิจัย  มีจํานวน 15 ทุนต�อป�การศึกษา สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร� เคมี 
ชีววิทยา พฤกษศาสตร� ฟ�สิกส� และธรณีศาสตร�  

การได�รับทุนการศึกษา 

1. ได�รับคัดเลือกจากโครงการทุน พสวท. โควตาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือ 
2. ได�รับคัดเลือกจากโครงการทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก หรือ 
3. รับเพิ่มเติม โดยเป�ดรับนักศึกษาชั้นป�ที่ 1 ที่มีผลการเรียนภาคการศึกษาต�น (GPAX) ไม�ต่ํากว�า 3.00 ซึ่งงานการศึกษา

จะเป�นผู�ประกาศรับสมัครช�วงภาคการศึกษาปลาย 
รายละเอียดทุนการศึกษา http://dpst.ipst.ac.th/  หรือ http://intranet.sc.mahidol/ED/DPST.html (ใช� VPN) 

 

3.  
 

เป�นโครงการของคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให�ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร� เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร� และฟ�สิกส� ระหว�างเรียนจะได�รับการฝ�กฝนให�มีประสบการณ�
ทํางานวิจัยเพื่อให�มีความสามารถในการประดิษฐ�และค�นคิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สามารถสร�างสรรค�ผลงานที่เป�นประโยชน� 
และนําไปเผยแพร�สู�สาธารณชนได� ทุนศรีตรังทองไม�มีข�อผูกพันในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา แต�จะต�องปฏิบัติงานในประเทศไทย
อย�างน�อย 5 ป� ในหน�วยงานภาครัฐ 

การได�รับทุนการศึกษา 

ได�รับการคัดเลือกจากระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio หรือ รอบที่ 2 ระบบโควตา ในป�การศึกษานั้น ๆ 
รายละเอียดทุนการศึกษา http://intranet.sc.mahidol/ED/ST.html (ใช� VPN) 
 

 

3.  
 

เป�นทุนการศึกษาเพื่อช�วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นป�ที่ 1 ที่มีป�ญหาด�านการเงิน 
และมีความสามารถในการเรียนระดับปานกลางข้ึนไป โดยให�ทุนการศึกษาตั้งแต�ชั้นป�ที่ 1 จนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมระยะเวลาไม�เกิน 4 ป� 

การได�รับทุนการศึกษา 
เป�นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นป�ที่ 1 ที่ประสบป�ญหาทางการเงิน แต�มุ�งม่ันที่จะสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตโดยไม�ไปสมัครสอบในสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัยอ่ืนในระหว�างศึกษาอยู�ที่คณะวิทยาศาสตร� ซึ่งงานการศึกษาจะเป�น            
ผู�ประกาศรับสมัครช�วงภาคการศึกษาต�น (มีการคัดเลือกนักศึกษาตามจํานวนทุนในแต�ละป�) 

รายละเอียดทุนการศึกษา http://intranet.sc.mahidol/ED/Scholarship-other.html (ใช� VPN) 

333333333333..1. ทุนพัฒนาและส�งเสริมผู�มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (พสวท.) 

3333333333333.. 2. ทุนศรีตรังทอง 

33333333333.. 3. ทุนสมาคมศิษย�เก�าคณะวิทยาศาสตร� 
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3.  
 

ด�วยคณะวิทยาศาสตร�มีทุนการศึกษาจากเงินทุนของคณะและมูลนิธิหรือบุคคลท่ีมีจิตเมตตาที่จะมอบให�แก�นักศึกษา           
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย� เพื่อเป�นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการศึกษา โดยนักศึกษาผู�มีสิทธิ์ขอทุนดังกล�าวต�องเป�นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร�ที่ มี         
ความประพฤติดี มีผลการศึกษาอยู�ในเกณฑ�ดีหรือพอใช� และเป�นผู�ที่ขาดแคลนด�านทุนทรัพย�และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดทุน ดังน้ี 

ประเภท 1 ทุนสนับสนุนค�าลงทะเบียน 
เป�นทุนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกชั้นป�ที่มีป�ญหาด�านการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย� มีผลการศึกษา

อยู�ในเกณฑ�ดีหรือพอใช� มีความประพฤติดี และต�องสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบการรับทุนของคณะวิทยาศาสตร� ทั้งน้ี นักศึกษาจะได�รับ
สนับสนุนค�าลงทะเบียนจํานวน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต�นและปลาย โดยจ�ายตามจริง ในวงเงินไม�เกิน 25,000 บาท 

ประเภท 2 ทุนสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการเรียน 
เป�นทุนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกชั้นป� และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร�บรมราชชนก ชั้นป�ที่ 1 ที่มี

ป�ญหาด�านการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย� มีผลการศึกษาที่อยู�ในเกณฑ�ดี หรือพอใช� มีความประพฤติดี และต�องปฏิบัติตนตามระเบียบการรับทุน
ของคณะวิทยาศาสตร� โดยสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการเรียน ทุนละ 10,000 บาท 

ประเภท 3 ทุนสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการเรียนต�อเนื่อง  ผลการศึกษา 
เป�นทุนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตชั้นป�ที่ 1 มีป�ญหาด�านการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย� โดยนักศึกษาจะ

ได�รับทุนสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการเรียนป�การศึกษาละ 20,000 บาท (จํานวน 4 ป�การศึกษา) ต�อเนื่องจนสําเร็จการศึกษา 
การได�รับทุนการศึกษา 
งานการศึกษาจะเป�นผู�ประกาศรับสมัคร โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนคณะวิทยาศาสตร�จะเป�นผู�คัดเลือกนักศึกษาตาม

จํานวนทุนในแต�ละป� 
รายละเอียดทุนการศึกษา http://intranet.sc.mahidol/ED/Scholarship-other.html (ใช� VPN) 
 

3.  
 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด�านทุนการศึกษาแก�นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย� และเป�นผู�ที่มีความประพฤติดี ให�ได�รับ
โอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล�งทุนการศึกษา ดังน้ี 

1. ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย ได�แก� ทุนภูมิพล ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนจากดอกผลผู�บริจาค 
2. ทุนจากหน�วยงานภาครัฐและเอกชน 
3. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย 
4. เงินยืมสําหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลน 
5. ทุนกู�ยืมเพื่อการศึกษา ได�แก� กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. 
รายละเอียดทุนการศึกษา https://mahidol.ac.th/th/new-current-student/scholarship/ (ใช� VPN) 
 

 
 
 
  

333333333333. 4. ทุนคณะวิทยาศาสตร� 

33333333333.. 5. ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ปฏิทินการศึกษา ป�การศึกษา 2562 
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สามารถตรวจสอบปฏิทินการศกึษา ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ ห�องสอบ ได�ทีอ่ินทราเน็ตงานการศึกษา 
http://intranet.sc.mahidol/ED/Schedule.html (ใช� VPN) 
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 หลักสูตรที่เรียนรายวิชา 

คณะวิทยาศาสตร� 
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เรื่องควรทราบ 

ข�อบังคับ ประกาศ  
และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
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3.  
 

 
 

 

33333333333.. ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

Download both Thai and English version at http://intranet.sc.mahidol/ED/Announced-MU2.html (VPN) 
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3.  
 
 
 

 

33333333333.. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดาวน�โหลดประกาศได�ที ่http://intranet.sc.mahidol/ED/Announced-MU.html (VPN) 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร� 

Download both Thai and English version at http://intranet.sc.mahidol/ED/Announced-SC.html (VPN) 
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นอกจากข�อบังคับ และประกาศ ตามข�างต�นแล�ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีข�อบังคับและ/หรือประกาศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�องกับ
นักศึกษาท่ีพึงทราบและปฏิบัติตาม ดังน้ี 
(ไฟล�อยู�ในระบบ Intranet ต�องใช� VPN) 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง กําหนดให�นักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2562 

2. ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว�าด�วยเคร่ืองแต�งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553 
3. ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว�าด�วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2553 
4. ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว�าด�วยการให�ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย�อย�างแท�จริง พ.ศ.2553 
5. ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว�าด�วยเคร่ืองหมายสามารถทางกีฬา พ.ศ.2553 
6. ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว�าด�วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2557 
7. นโยบายเก่ียวกับการใช�สื่อสังคมออนไลน� (Social Network) ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
8. หลักเกณฑ�และวิธีการรับบริการสุขภาพของนักศึกษา พ.ศ.2554 
9. ประกาศคณะวิทยาศาสตร� เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
10. ประกาศคณะวิทยาศาสตร� เร่ือง ข�อปฏิบัติในการลาเรียน พ.ศ.2558 
11. ประกาศคณะวิทยาศาสตร� เร่ือง ข�อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ.2558 
12. ประกาศคณะวิทยาศาสตร� เร่ือง ข�อปฏิบัติในการสอบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
13. ประกาศคณะวิทยาศาสตร� เร่ือง หลักเกณฑ�การอนุญาตจอดรถยนต�และค�าธรรมเนียมบัตรอนุญาตจอดรถยนต� (ฉบับที่ 4) พ.ศ.

2560 
14. ประกาศคณะวิทยาศาสตร� เร่ือง การให�รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร�ดีเด�น พ.ศ.2553 

 

 

 

 

3.  

 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ฉบับท่ี 1 และ ฉบับท่ี 2 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประกันภัย (นานาชาติ) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�อุตสาหการและวิทยาการข�อมูล (นานาชาติ) 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล�อม (นานาชาติ) 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร�และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� (นานาชาติ) 

 
  

ศึกษาประกาศและข�อบังคับเพ่ิมเติมได�ท่ี  
1. อินทราเนต็งานการศึกษา (VPN) http://intranet.sc.mahidol/ED/Announced.html  
2. อินเตอร�เน็ตกองบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/wp/annoucement/  

3333333333333..อัตราค�าธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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3.  
 

01   นักศึกษาป�ที่ 1 ที่คะแนนเฉล่ียสะสมปลายป�ต่ํากว�า 1.50 จะถูกประกาศพ�นสภาพนักศึกษา 

02   คะแนนเฉล่ียสะสมปลายป�เกิน 1.50 แต�ต่ํากว�า 2.00 จะถูกจําแนกสภาพเป�น  
  “นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ�” 

03   นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ�จะถูกประกาศให�พ�นสภาพนักศึกษาเม่ือ 
  1. เกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากว�า 1.80 สองภาคการศึกษาติดต�อกัน หรือ 2. เกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากว�า 2.00 สี่ภาคการศึกษาติดต�อกัน 

04   ลงทะเบียนรายวิชาใด 3 คร้ัง และในครั้งท่ี 3 ยังคงสอบ “ไม�ผ�าน” (F) จะพ�นสภาพนักศึกษา 

05   หากลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาใด ไม�ว�าจะลงเพื่อแก� F หรือ U หรือ ปรับเกรด จะไม�มีสทิธิ ์
  ได�รับปริญญาเกียรตินิยม 

06   การลงทะเบียนเรียนซํ้าจะนําเอาผลการศึกษาครั้งสุดท�ายมาคิดคะแนนเฉลี่ย หากได�เกรดน�อย 
  กว�าเดิม คะแนนเฉล่ียก็จะลดลงด�วย หากไม�แน�ใจว�าจะทําได�ดีขึ้นไม�ควรลงทะเบียนเพื่อปรับเกรด 

07   ในกรณีติด F รายวิชาท่ีเป�น Prerequisite จะไม�สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ันสูงต�อเน่ือง 
  ได� ซึ่งอาจมีผลทําให�เรียนช�ากว�าระยะเวลาหลักสูตรปกติ 

08   ใช�เวลาเรียนเกิน 2 เท�าของหลักสูตรปกติ ต�องพ�นสภาพการเป�นนักศึกษา 

09   ทุกครั้งท่ีขาดสอบไม�ว�าด�วยกรณีใด ๆ ต�องติดต�ออาจารย�เจ�าของวิชาและงานการศึกษา หากไม�ได�รับ 
  การติดต�อภายใน 3 วัน หรือไม�มีเหตุผลอันสมควร จะได�รับการพิจารณาให�ได� F ในรายวิชาน้ันๆ 

10   นักศึกษารหัส 60xxxxx เป�นต�นไป จะต�องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ�านตามเกณฑ�มาตรฐานความรู� 
  ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล ไม�เช�นนั้นจะถือว�าไม�สําเร็จการศึกษา 

3333333333333..10 ประเด็นพึงระวังเป�นพิเศษในการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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3.  

 
สถานท่ีตั้ง อาคารฟ�สิกส� ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร� วิทยาเขตพญาไท 
เวลาทําการ เป�ดภาคการศึกษา จันทร� - ศุกร� 8.00 - 19.30 น. 
    เสาร�  8.00 - 16.30 น. 
    อาทิตย�  ป�ดทําการ 
 ป�ดภาคการศึกษา จันทร� - ศุกร� 8.00 - 18.30 น. 
    เสาร�  8.00 - 16.30 น. 
    อาทิตย�  ป�ดทําการ 
(ห�องสมุดป�ดทําการในวันหยุดราชการตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ช�องทางติดต�อ งานสารสนเทศและห�องสมุดสตางค� มงคลสุข  
 โทรศัพท� 0 2201 5714 เว็บไซต� https://stang.sc.mahidol.ac.th/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร�เก่ียวกับการใช�สนามกีฬาและอัตราค�าธรรมเนียม 

การสมัครสมาชิกสนามกีฬาคณะวิทยาศาสตร� แบบฟอร�มสมัครสมาชิกสนามกีฬาคณะวิทยาศาสตร� 

1. ยื่นใบสมัครท่ีงานบรหิารและธุรการ ห�อง K-131 ชั้น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ  

2. รับบัตรสมาชกิหลงั 3 วันทาํการ 
3. ซื้อคูปองสําหรับใช�บรกิารสนามกีฬาได�ที่งานคลังและพัสดุ 

ห�อง K-108 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ

 
คลิกที่ภาพเพือ่ดาวน�โหลดแบบฟอร�ม 

3333333333333.. การใช�บริการห�องสมุดสตางค� มงคลสุข 

3333333333333. การใช�บริการสนามกีฬาคณะวิทยาศาสตร� 
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ตารางบริการรถโดยสารรับ-ส�ง ระหว�างวิทยาเขต  (Shuttle  Bus)  

สืบค�นข�อมูลเพ่ิมเติมและเส�นทางรถโดยสารรับ-ส�ง ระหว�างวิทยาเขต อื่น ๆ ได�ท่ี 

http://www.op.mahidol.ac.th/orga/th/unit-cs/services-shuttle.html  



  64 

 

3.  

 

VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข�ายเสมือนส�วนตัว ที่ทํางานโดยใช� โครงสร�างของเครือข�าย
สาธารณะ โดยสามารถเชื่อมต�อจากที่ใดก็ได�ในโลกเพื่อเข�าใช�งานทรัพยากรต�างๆ บนเครือข�ายโดยเปรียบเสมือนผู�ใช�กําลังใช�งานอยู�ภายใ น
เครือข�ายน้ันๆ รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยในการเข�ารหัสข�อมูลก�อนส�งเพื่อให�ข�อมูลมีความปลอดภัย ปกติแล�ว VPN ถูกนํามาใช�กับ
องค�กรขนาดใหญ�ที่มีสาขาอยู�ตามท่ีต�างๆและต�องการต�อเชือ่มเข�าหากันโดยยังคงสามารถรักษาเครือข�ายให�ใช�ได�เฉพาะคนภายในองค�กรหรือคน
ที่เกี่ยวข�องด�วย 

มหาวิทยาลัยมหิดลได�มีนโยบายในการนําเครือข�ายแบบ VPN มาใช�งานในมหาวิทยาลัยเพื่อ สนับสนุนการดําเนินงานในท
กุๆ ด�านท้ังด�านการเรียน การสอน การวิจัย การบริหารและบริการ VPN จะช�วยให�บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข�าสู�เครือข�ายสื่อสาร
หลักของ มหาวิทยาลัย (MUC-Net) จากที่บ�านหรือที่อื่น เพื่อใช�บริการภายในต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช�น e-Journal, IP-TV, ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบรหิาร เช�น MUSIS และ MUERP เป�น ต�น โดยความเร็วที่เข�าใช�งานนั้นข้ึนอยู�กับผู�ให�บริการ Internet ณ จุดที่ผู�ใช�
ใช�บริการ ADSL 

ในป�จจุบัน VPN จะไม�สามารถใช�งานผ�านทาง Web Browser ได�อีกต�อไป จําเป�นที่จะต�อง download โปรแกรมไปติดตั้ง
บนเคร่ืองเพื่อใช�งาน ทั้งน้ี สามารถดาวน�โหลดได�ที่ http://www.muit.mahidol.ac.th/download_vpn_software.htm  

 

 

 
 

 
 

ที่มา : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.muit.mahidol.ac.th/vpn.htm   

33333333333333...Virtual Private Network (VPN) มหาวิทยาลัยมหิดล  

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการติดตัง้และคู�มือการติดต้ังระบบ VPN (Installation) ได�ท่ี 

http://muit.mahidol.ac.th/online.htm 
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3.  

 

งานการศึกษา ส�วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล 

การติดต�อ หน�วยงานผู�รับผิดชอบ 

โทรศัพท� 
การติดต�อ โทรศัพท� 

การลงทะเบียนเรยีน / การเรียนการสอน 0 2201 5054 งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา 0 2849 4562-72 

การสําเร็จการศึกษา 0 2201 5053-4 One Stop Service 0 2849 4551 

กิจกรรมนักศึกษา 0 2201 5053-4 กองกิจการนักศึกษา 
- บริการและสวัสดิการนักศึกษา 
- ทุนการศึกษา 
- บริการด�านสุขภาพและทันตกรรม 
- แนะแนวให�คําปรึกษา 
- นักศึกษาวิชาทหาร 
- บริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ 
- หอพักนักศึกษา 
- Activity Transcript 

0 2849 4501-28 
ทุนการศึกษา / ทุน พสวท. / ทนุศรีตรังทอง 0 2201 5050 
ทุนเรียนดีวทิยาศาสตร�ฯ 0 2201 5054, 0 2201 5747 
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน� 0 2201 5052 
รด. / ผ�อนผันทหาร 0 2201 5055 

ลาพัก-ลาออก-กลับเข�าศึกษา 0 2201 5052 

หนังสือรับรองการเป�นนักศึกษา 0 2201 5053-4 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี 0 2201 5052 

ให�คําปรึกษา 0 2201 5053 กองวิเทศสัมพันธ� 
- ทุนการศึกษา / ทุนวิจยั / ทุนแลกเปลีย่น 
ต�างประเทศ 

- MU Backpack scholarship 

0 2849 6231-3 

MU LabPass 
การติดต�อ หน�วยงานผู�รับผิดชอบ 

โทรศัพท� 
ระบบ MUx / การออกใบ certificate กองบริหารการศึกษา  

0 2849 4600 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- สายด�วนกอง IT 
- การใช�งานระบบ Internet, Wi-Fi, VPN,     

e-Mail, Intra-Pho 
- การสมัครและให�บริการสมาชิก Internet 
- การใช�งานระบบ e-Student 

 
0 2849 6022 
0 2849 6228-9 
 
0 2849 6023 
0 2849 6026 

บทเรียนออนไลน� MU LabPass COSHEM  
0 2441 4400 ต�อ 1170-4 

Account สําหรับ log-in กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
0 2849 6022-3 

คณะวิทยาศาสตร� แจ�งเหตุฉุกเฉิน / ขัดข�อง (พญาไท) 
การติดต�อ 

 

โทรศัพท�   

งานบริการการศึกษา ศาลายา 0 2441 9323 ฉุกเฉินเหตุด�วน – เหตุร�าย 191 

หน�วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 0 2441 9816-20 ต�อ 1199 สถานีตํารวจพญาไท 0 2354 6957 

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี พญาไท 0 2201 5814  สถานีตํารวจภูธรพุทธมณฑล 0 2441 1010 

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ศาลายา 0 2441 9816-20 ต�อ 1102 ศูนย�วิทยุดับเพลิง / สถานีดับเพลิงพญาไท 199, 0 2354 6858 

งานสารสนเทศและห�องสมุดสตางค� มงคลสุข 0 2201 5714 โรงพยาบาลรามาธิบดี / หน�วยรถพยาบาล 0 2201 1000 

งานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
- ทุนการศึกษา / ทุนวิจยั / ทุนแลกเปลีย่น 
ต�างประเทศ 

0 2201 5073 หน�วยรักษาความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร� 0 2201 5990, 92, 94 

ของหายได�คืน 0 2201 5025 

แจ�งไฟฟ�า ประปา เครื่องปรบัอากาศ โทรศัพท� 
ลิฟต� 

0 2201 5337 
0 2201 5999 หน�วยห�องปฏิบัติการอเนกประสงค� พญาไท 0 2201 5832 

หน�วยห�องปฏิบัติการอเนกประสงค� ศาลายา 0 2441 9816-20 ต�อ 1129 เพลิงไหม� 0 2201 5087 
0 2201 5998 หน�วยบริการสุขภาพนักศึกษา 0 2201 5203 

หน�วยแพทยศาสตรศึกษา 0 2201 5839 ความสะอาด 0 2201 5020 

 
ดาวน�โหลดสมุดโทรศัพท�คณะวิทยาศาสตร�ได�ที่ http://intranet.sc.mahidol/SC_Phonebook2559.pdf (ใช� VPN) 

3333333333333.. หมายเลขโทรศัพท�ท่ีควรทราบ 
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3.  
 
 
การบริการงานการศึกษา (พญาไท) 

ใบรับรองการเป�นนักศึกษา และ ใบรับรองการเป�นนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ 
ขั้นตอนการขอใบรับรอง 
1. กรอกคําร�องออนไลน�ที่ http://bit.ly/2P3QwCu ทั้งน้ี นักศึกษาควรอ�านคําแนะนําและการชี้แจงให�ละเอียด รวมท้ัง 

ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลก�อนส�ง (ภาษาไทยใช�รูปถ�าย / ภาษาอังกฤษไม�ใช�รูปถ�าย) 
2. นักศึกษาตรวจสอบสถานะของใบคําร�องได�ที่ http://bit.ly/2Mu5B1I โดยจะใช�ระยะเวลาประมาณ 3 วันทําการ 
3. นักศึกษามารับใบคําร�องที่งานการศึกษา พญาไท (ไม�เสียค�าใช�จ�าย) กรณีขอใบรับรองภาษาไทยต�องนํารูปถ�ายมาด�วย 

สําหรับเอกสารอื่น ๆ นักศึกษาต�องไปขอด�วยตนเองที่ One Stop Service (อาคารศูนย�การเรียนรู�มหิดล ศาลายา ชั้น 1) เท�าน้ัน 

 
 
One Stop Service (อาคารศูนย�การเรียนรู�มหิดล ศาลายา) 

ให�บริการเอกสาร ดังน้ี 
1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ต�องใช�รูปถ�ายสวมชุดครุยขนาด 1 นิ้ว) 
3. หนังสือรับรองการเป�นนักศึกษา 
4. ใบรับรองจัดลําดับที่ในช้ันเรียน 
5. ใบรับรองตัวสะกด ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษขณะศึกษา (ต�องใช� passport) 
6. การแก�ไขช่ือ-สกุล และแก�ไขข�อมูลอ่ืน ๆ 
7. การรับรองสําเนาใบปริญยาบัตร (ใช�สําเนาปริญญาบัตรท่ีต�องการรับรองยื่นเร่ือง) 
8. ใบแปลปริญญาบัตร (ใช�สําเนาปริญญาบัตรฉบับภาษาไทยยื่นเร่ือง) 
9. ทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม� กรณีชํารุดเสียหาย (ใช�ใบแจ�งความบัตรนักศึกษาหายย่ืนเร่ือง) และกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
10. สําเนาเอกสารต�าง ๆ ทางการศึกษา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข�อง 
ทั้งน้ี อัตราค�าธรรมเนียมการขอเอกสารจะเป�นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
 http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/wp/wp-content/uploads/2016/07/p40edit.pdf  
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