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สาสนจากคณบดี
ผมขอแสดงความยินดีและขอตอนรับนักศึกษาใหมทุก
คนเขาสูครอบครัวคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลแหง
นี้
โดยหวังเปนอยางยิ่งวาทุกคน จะไดใชชวงเวลาที่นี่เพื่อศึกษาเก็บเกี่ยว
ความรู ประสบการณชีวิต ตลอดจนทําความรูจักกับเพื่อนใหม สราง
เครื อ ขายเพื่อประโยชนในการดํา เนินชีวิตในอนาคตต อไป นอกจาก
ความรูทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญในการสงเสริม
กิ จ กรรมดานต าง ๆ เพื่อให นักศึ กษาไดสร างทักษะในการทํา งานอยู
รวมกับผูอื่น การชวยเหลือพึ่งพากันและกัน อันเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ดังนั้นผมหวังวานักศึกษาจะสามารถแบงเวลาทํากิจกรรมใหเหมาะสมมี
ความสุขกับการเรียนวิชาการและการใชชีวิตสวนตัว
ในฐานะครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล พวกเราจะมี
คุณธรรมเปนเครื่องนําชีวิต สั่งสมความอยากรู อยากคิด และการมีจิตสาธารณะ ดังเชนวัฒนธรรมองคกรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เปนนายแหงตน มุงผลเพื่อผูอื่น กลมกลืนกับสรรพสิ่ง มั่นคงยิ่งในคุณธรรม แนวแนทํา กลาตัดสินใจ
สรางสรรคสิ่งใหม ใฝใจเปนผูนํา ” โดยมีความรูคูไปกับคุณธรรม เปนฟนเฟองสําคัญในการพัฒนาสังคมตอไปในอนาคต ดัง
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่กลาวไววา
“ความสําเร็จที่แทจริงอยูที่การนําความรูไปประยุกตใช เพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ”
(True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind)

(รองศาสตราจารยสิทธิวัฒน เลิศศิริ)
คณบดี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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แนะนําคณะวิทยาศาสตร
ประวัตคิ ณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดวาเปนหนึ่งในผูนําทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงหนึ่งของประเทศไทย
ซึ่ ง ได ผ ลิตบัณ ฑิตที่มี คุณภาพสูง เทียบเท ามาตรฐานสากลตั้งแตระดั บปริญญาตรี ปริ ญ ญาโท และปริ ญญาเอก สู สั ง คมอยางตอเนื่อง
โดยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรตางไดรับใชสังคมดวยการเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยที่เกิดใหมในสวนกลางและสวนภูมิภาค
รวมทั้ง การผลิตงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันเปนการสรางชื่อเสียงใหแกประเทศไทยในวงการวิทยาศาสตรนานาชาติ
ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตรมีประวัติความเปนมาตั้งแต พ.ศ. 2501 ที่ไดรับการจัดตั้งเปนโรงเรี ยนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทยโดยศาสตราจารย
ดร.สตางค มงคลสุข จวบจนการเปลี่ยนแปลงเปนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลดังเชนปจจุบนั ดังนี้

พ.ศ.2512 เปลี่ยนชื่อเปน
“คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล”
2507-2509
ภาควิชากายวิภาคศาสตร จุลชีววิทยา ชีวเคมี และสรีรวิทยา
2511-2512
ภาควิชาเภสัชวิทยา และพยาธิชีววิทยา

2503

2501
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย
จัดตั้งโดย ศ.ดร.สตางค มงคลสุข

2507

อาจารยไทยรับหนาที่หัวหนาภาควิชา
ปรับการเรียนการสอนเปนภาษาไทย

กําหนดนโยบายจัดตั้งภาควิชาปรีคลินิก

ไดรับการยกฐานะขึ้นเปน
“คณะวิทยาศาสตรการแพทย”

2518

2511

ยายที่ตั้งมายังที่ตั้งปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทาน
พระนามาภิไธย "มหิดล" เปนนามใหมของมหาวิทยาลัย
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ทําเนียบคณบดี
ใในระยะเวลากว
นระยะเวลากวา 6600 ปปท ี่ผา นมา คณะวิทยาศาสตรไดรับการพัฒนาภายใ
นาภายใต
ใตการบริหารงานของคณบดี 9 ทาน คือ

ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข
(พ.ศ. 2503-2514)

ศาสตราจารย ดร.กําจร มนุญปจุ
(พ.ศ. 2514-2518)

ศาสตราจารย ดร.สถิตย สิรสิ ิงห
(พ.ศ. 2518)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เปรมปรีดิ์
(พ.ศ. 2519-2534)

ศาสตราจารย ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
(พ.ศ. 2534-2542)

ศาสตราจารย ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
(พ.ศ. 2542-2546)
และวาระที่ 2 (พ.ศ. 2547-2550)

ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ โศภน
(พ.ศ. 2546-2547)

ศาสตราจารย ดร.ศกรณ มงคลสุข
(พ.ศ. 2550-2554)
และวาระที่ 2 (พ.ศ. 2555-2558)

รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ
(พ.ศ. 2558-ปจจุบัน)
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พันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร
11.. การเรี
การเรยี นนการสอนพื
การสอนพ้นื ฐฐานวิ
านวทิ ยยาศาสตร
าศาสตรแ ละคณิ
ละคณติ ศศาสตร
าสตรใ หหก ับนันกั ศึศกึ ษาชั
ษาช้นั ปปท ี่ 1 ของมหาวิ
ของมหาวทิ ยยาลั
าลยั มมหิหดิ ล
2. การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและปรีคลินิกใหกับนักศึกษาแพทยและวิทยาศาสตรการแพทย
3. การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูงแกนักศึกษาวิทยาศาสตรระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา
4. การวิจัยเพื่อสรางผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรที่เปนองคความรูทั้งในระดับพื้นฐานและระดับประยุกต รวมทั้งเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพในระดับสากล ซึ่งผลงานวิจัยเหลานี้พึงกอประโยชนใหกับสังคม
5. การใหบริการวิชาการแกสังคมผานการประยุกตใชองคความรูและศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของสังคม

ยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 1
Excellence in Research with Global and Social Impact
คณะวิทยาศาสตรตอ งแสดงใหสงั คมประจักษถงึ ความสําคัญของ
วิทยาศาสตรและการวิจัยทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานวิจัย
การผลักดันและสงเสริม Industrial Link เพื่อประสิทธิภาพ
ในการทํางานวิจัย – Special Innovation Zone
การพั ฒ นาระบบส ง เสริ ม การเปลี่ ย น Discovery ให เ ป น
Innovation และการสร า ง Start-up จากผลงานวิ จั ย ของ
คณะวิทยาศาสตร
การผลักดันใหเกิดการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายวิจัยภายใน
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละคณะอื่ น ๆ ร ว มกั บ คู ค วามร ว มมื อ
นานาชาติ ที่มีความสนใจรวมกันจนปรากฎอยูบนแผนที่โลก
การสนับสนุน Platform เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2
Excellence in Outcome-Based Education for
Globally-Competent Graduates
ผลักดัน AUN-QA Accreditation
ผลักดันการเรียนการสอนแบบ 21st Century Education
รวมทั้งจริยธรรมแกนักศึกษาชัน้ ปที่ 1
ปรับเนื้อหาวิชา Service Teaching ใหสอดคลองกับความ
ตองการของคณะปลายทาง
ผลักดัน STEM Education และปลูกฝงความเปน
นักวิทยาศาสตรใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
พัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม Productivity ในการเรียนการสอนโดย
ใช E-Learning
จัดทําหลักสูตรรวมในรูปแบบตางๆ ทั้งกับสถาบันการศึกษา
ภายในและภายนอกประเทศ (Transnational Education)
ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับนักศึกษา
และสงเสริม Industrial Link
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ School หรือ สํานักวิชา
ในหลักสูตรที่เปนสหสาขาเพือ่ สงเสริมการทํางานรวมกัน
ระหวางภาควิชา
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ยุทธศาสตรที่ 3
Excellence in Professional Services and Social
Engagement
การสงเสริมใหบริการวิชาการมีมาตรฐานสากล เปนไปตาม
ความตองการของสังคมในวงกวาง เปนที่พึงพอใจของ
ผูใชบริการ
การใหบริการวิชาการที่สะทอนตนทุนในการดําเนินการอยาง
ถูกตองแมนยํา

ยุทธศาสตรที่ 4
Excellence in Management for Sustainable Organization

ศึกษาอัตรากําลังคนและภาระงาน ตลอดจนความจําเปนใน
สาขาวิชาและสายงานตางๆ เพื่อวางแผนสรรหาและพัฒนา
บุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
สรางกําลังใจในการทํางานของผูปฏิบัติงานโดยแรงจูงใจดาน
สวัสดิการ การสรางความผูกพันกับองคกร ระบบการ
ประเมินที่เชื่อถือได และ ธรรมาภิบาล
การวิเคราะหตนทุนและวางแผนการใชจายงบประมาณที่
ชัดเจน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การสือ่ สารองคกรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ
วิทยาศาสตร
การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทํางาน
สงเสริมการเปน Green Campus และ Eco University

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก และอัตลักษณ
อัตลักษณม หาวิทยาลัยมหิดล
ตรามหาวิทยาลัย

ตราคณะวิทยาศาสตร
ปณิธาน
วิสัยทัศน
พันธกิจ
คานิยมหลัก
วันสําคัญ

MUSC Going Forward for Mankind
เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับสากลอันดับที่ 1 ใน 3 ของ ASEAN
ในป 2020
สรางบุคลากรที่มีความรูคูคุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล
ที่กอประโยชนตอสังคม
MUSC : Mastery Unity Success Creativity
เชี่ยวชาญวิชา สามัคคีรวมใจ ใฝสัมฤทธิ์ คิดสรางสรรค
วันมหิดล วันที่ 24 กันยายน ของทุกป
วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร วันที่ 21 ตุลาคม 2501
พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตรครบรอบ 60 ป

ตัวอักษร (fonts)
ชื่อหนวยงาน : Font DB Lim X
งานออกแบบ : Font DB Helvethaica และ
Cordia New

ดาวนโหลดอัตลักษณ
http://science.mahidol.ac.th/th/aboutsc.php
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คณะผูบริหารคณะวิทยาศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ
คณบดี

รองศาสตราจารย ดร.กัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน
รองคณบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด อมรสมานกุล
รองคณบดีฝายบริหาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฏฐินี พันธวิศวาส
รองคณบดีฝายคลังและพัสดุ

ศาสตราจารย ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
รองคณบดีฝายแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร โอสถจันทร
รองคณบดีฝายวิจัย

รองศาสตราจารย ดร.วรรณพงษ เตรียมโพธิ์
รองคณบดีฝายบริการการศึกษา ศาลายา

อาจารย ดร.ณัฐพล ออนปาน
รองคณบดีฝายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

อาจารย ดร.ระพี บุญเปลื้อง
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกนก บุญวงษ
ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร ณัฐวุฒิ
ผูชวยคณบดีฝายศาลายา

ดร. นพ.พรรษกร ตันรัตนะ
ผูชวยคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา

อาจารย ดร.ณภัศศรณ ปญญาสุข
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร

นายคํารน โชธนะโชติ
ผูชว ยคณดีฝายบริหาร
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หัวหนาภาควิชา

รองศาสตราจารย ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณนิกา แสวงทอง
หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.ปราณี ภิญโญชีพ
หัวหนาภาควิชาเคมี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศรี ดับส
หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา

รองศาสตราจารย ดร.จิรันดร ยูวะนิยม
หัวหนาภาควิชาชีวเคมี

อาจารย ดร.ศิรวิทย สิตปรีชา
หัวหนาภาควิชาชีววิทยา

รองศาสตราจารย ดร. จิรารัตน วงศคงคาเทพ
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รองศาสตราจารย ดร.พวงผกา อัมพันธจันทร
หัวหนาภาควิชาพฤกษศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ
หัวหนาภาควิชาพยาธิชีววิทยา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
หัวหนาภาควิชาฟสิกส

รองศาสตราจารย ดร. ดาราวรรณ ปนทอง
หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา

รองศาสตราจารย ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา

รองศาสตราจารย ดร. ชาคริต สิริสิงห
หัวหนาศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง
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สถานที่ตั้งและแผนที่คณะวิทยาศาสตร
คณะะวทิ ยยาศาสตร
คณะวิ
าศาสตร ววิทิ ยาเขตพญาไท
ยาเขตพญาไท
ที่อยู
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2201 5000
โทรสาร
0 2354 7165
แผนที่และแผนผังอาคาร

ขอควรทราบ
ประกาศคณะวิทยาศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตจอดรถยนตและคาธรรมเนียมบัตรอนุญาตจอดรถยนต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตศาลายา
ที่อยู
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท
0 2441 9817-20
แผนที่และแผนผังอาคาร

กดที่แผนที่เพื่อดูภาพขนาดใหญ

สืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://science.mahidol.ac.th/th/map.php
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งานการศึกษา
งานการศึกษาเปนหนวยงานที่อยูภายใตสังกัดสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร ตั้งอยูที่วิทยาเขตพญาไท มีพันธกิจ
หลักดานการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร กิจการ
นักศึกษา และการบริการการศึกษา ทั้งนี้ ประกอบดวยบุคลากรและหนวยงานภายใน ดังนี้
อาจารย ดร.ณัฐพล ออนปาน
รองคณบดีฝายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
E-mail : nuttaphon.onp@mahidol.ac.th
โทรศัพท : 0 2201 5005

อาจารย ดร.ระพี บุญเปลื้อง
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ
E-mail : rapee.boo@mahidol.ac.th
โทรศัพท : 0 2201 5051

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กรกนก บุญวงษ
ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา
E-mail : kornkanok.bun@mahidol.ac.th
โทรศัพท : 0 2201 5051

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

หนวยงานภายในงานการศึกษา
หนวยงาน

หนา ทที่คี วา
หน
วามร
วามรั
มรับั ผผิดช
มร
ดชอบ
ิดชอบ
อบ

ผผูรู ับผิดชอบ
ช

หนวยหลักสูตรปริญญาตรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. นางสาวสายพิณ ทองพัด
การจัดการเรียนการสอนและการเชิญอาจารยสอนพิเศษ
นักวิชาการศึกษา (ผูชํานาญการพิเศษ)
การประเมินการเรียนการสอนออนไลน หลักสูตรไทย
E-mail : saipin.non@mahidol.edu
การรับเขาศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย
โทรศัพท : 0 2201 5052
การลาพัก-ลาออกของนักศึกษา
2. นางสาววรพักตร กอสันติมุกขัง
การประกันคุณภาพสวนงาน
นักวิชาการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนออนไลนและ MU LabPass
E-mail : warapak.kor@mahidol.ac.th
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานหลักสูตรและการสอน
โทรศัพท : 0 2201 5052
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หนวยกิจกรรมนักศึกษาและ
โครงการพิเศษ

1. กิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ 1. นางสาวทิชา เชิดผล
2. ทุนโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง
นักวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
E-mail : ticah.che@mahidol.ac.th
3. ทุนศรีตรังทอง
โทรศัพท 0 2201 5054
4. ทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดี 2. นางสาวเกศสุดา เทพยศ
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย)
นักวิชาการศึกษา
5. ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
E-mail : ketsuda.tap@mahidol.ac.th
6. การทํ า วิจั ยระยะสั้นต างประเทศสํา หรับ นักศึกษาหลั กสูตร
โทรศัพท : 0 2201 5050
พิสิฐวิธาน
3. นางสาวหทัยมาศ ศรีชมภู
นักวิชาการศึกษา
E-mail : hathaimas.sri@mahidol.ac.th
โทรศัพท : 0 2201 5053
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หนวยงาน
หนวยบริการการศึกษา

หนาที่ความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอน-ลดรายวิชา
การตรวจสอบผลการศึกษาและการสําเร็จการศึกษา
การบริการการศึกษา
การจองหองเรียน
งานสารบรรณ รับ-สงเอกสารของหนวยงาน
งานผลิตเอกสาร
รด. / การผอนผันการเกณฑทหาร

ผูรับผิดชอบ
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
นายชางเทคนิค
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

ชองทางติดตองานการศึกษา
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู
หอง K-133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 วิทยาเขตพญาไท
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทําการ
วันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ
โทรศัพท
0 2201 5050-54
โทรสาร
0 2354 7143
E-mail
scedmu.133@gmail.com
Educational Affair Division, Faculty of Science, Mahidol University
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
ชองทางดาวนโหลดใบคํารองนักศึกษา :

SCED ON SOCIAL MEDIA
FACEBOOK

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

WEBSITE

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

1. อินเตอรเน็ต http://www.sc.mahidol.ac.th/sced/form.html
2. อินทราเน็ต (ใช VPN) http://intranet.sc.mahidol/ED/Dowload1.html
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งานบริการการศึกษา ศาลายา
รองศาสตราจารย ดร. วรรณพงษ เตรียมโพธิ์
รองคณบดีฝายบริการการศึกษา ศาลายา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นรินทร ณัฐวุฒิ
ผูชวยรองคณบดีฝายบริการการศึกษา ศาลายา
นางชิตหทัย ภัทรยานนท
หัวหนาการศึกษา ศาลายา

ผูประสานงานหลักสูตรไทย
นางสาวพรน้ําเพ็ญ หอมขําคม

นางสาวศุภภาตา รมพิกุล

ผูประสานงานทุน นักศึกษาชั้นปที่ 1

ผูประสานงานการเรียนการสอน

02-4419322-3

02-4419322-3

หนวยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
นางสาวพรทิพย พูลสวัสดิ์

นางสาววรรณพร แดงศรีธรรม

นักวิชาการศึกษา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

02-4419817 ตอ 1199

02-4419817 ตอ 1199

นางสาวเอื้ออาทร ใจดี
นักวิชาการศึกษา
02-4419817 ตอ 1199
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 12 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรไทยจํานวนทั้งสิน้ 6 หลักสูตร ซึ่งจะ
เรียนรวมกันที่ศาลายาในชั้นปที่ 1 และมีการคัดเลือกสาขาวิชาในชั้นปที่ 2 (สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเลือกสาขาวิชาเขามาตอนสมัครTCAS) และ
เปนหลักสูตรนานาชาติจํานวน 6 หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรแบบสองปริญญา (Dual/Double degree) รวมกับสถาบันการศึกษาชั้นนําของ
ตางประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

การประกอบอาชีพ

การใหปริญญา
โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
ชองทางติดตอ

1. มีการผนวกความรูทางดานคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอรใหทันกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน เชน การวิเคราะหขอมูล การแนะนําวิทยาการขอมูล
2. มีรายวิชาที่ Society of Actuaries (SOA) รับรองและสามารถโอนหนวยกิตได
3. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธานมีโอกาสไปทํางานวิจัยระยะ
สั้น ณ สถาบันการศึกษาตางประเทศ และเรียนตอในระดับปริญญาเอก โดยไมตองผาน
ระดับปริญญาโท
1. สายงานดานการศึกษา เชน ครู ครูผูชวย นักวิชาการ และติวเตอร
2. สายงานดานธุรกิจ เชน นักวางแผน ทําหนาที่วางแผนการลงทุน จัดระบบโลจิสติกส
จัดระบบคลังสินคา และกําหนดราคาสินคา
3. สายงานดานคอมพิวเตอร เชน นักวิทยาศาสตรขอมูล นักวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร
และนักพัฒนาซอฟตแวร
4. สายงานดานขอมูล เชน นักสถิติ นักคณิตศาสตรประกันภัย นักการเงิน นักการธนาคาร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย นักวิจัยความเปนไปไดของโครงการ เจาหนาที่วางแผน
ระบบงานและควบคุมคุณภาพ และเจาหนาที่บริหารและจัดการความเสี่ยง
5. สายงานดานเศรษฐกิจดิจิทัล ทําหนาที่สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการ
พัฒนาประเทศ
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php
ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร อาคารอเนกประสงค ชั้น 2 (พญาไท)
โทร 0 2201 5340-2 เว็บไซต http://mathematics.sc.mahidol.ac.th/th
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2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

การประกอบอาชีพ

การใหปริญญา
โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
ชองทางติดตอ

1. นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน มีโอกาสไปทํางานวิจัย
ระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาตางประเทศ และเรียนตอในระดับปริญญาเอกของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไมตองผานระดับปริญญาโท
2. มุงเนนพัฒนาการเรียนรูวิชาเคมีในเชิงลึก ใหบัณฑิตมีทักษะการเรียนรูเพื่อสรางสรรค
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการทางเคมีในระดับมาตรฐานสากล
3. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยที่โดดเดน
ในระดับชาติ/นานาชาติ และมีจํานวนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติใน
ระดับตนๆ ของประเทศ
1. นักวิจัยและพัฒนา / นักวิเคราะหควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต ในหนวยงาน
ราชการ และในภาคอุ ต สาหกรรมต า งๆ ตั ว อย า งเช น อุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี
อุ ต สาหกรรมยาและเวชสํา อาง อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมพลาสติก และ
อุตสาหกรรมยาง
2. ครูสาขาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. อาชีพอิสระที่มีความเกี่ยวของกับสาขาเคมี
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php
ธุรการภาควิชาเคมี อาคารเคมี ชั้น 1 (พญาไท)
โทรศัพท 0 2201 5110-12
http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/
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3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

การประกอบอาชีพ

การใหปริญญา
โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
ชองทางติดตอ

1. เนนเสริมสรางผูเรียนใหมีความรูและทักษะดานชีว วิทยาที่ทันสมัยครอบคลุมพื้นฐาน
4 ดาน คือ
1) เซลล-โมเลกุล พันธุกรรม
2) ระบบรางกายสิ่งมีชีวิต
3) วิวัฒนาการ
4) ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต
2. นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน มีโอกาสไปทํางานวิจัย
ระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาตางประเทศ และเรียนตอในระดับปริญญาเอกของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไมตองผานระดับปริญญาโท
1. ภาควิชาการ ไดแก นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย นักวิทยาศาสตร
2. ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ไดแก ผูประกอบการ นักวิเคราะห นักเทคนิค ผูเชี่ยวชาญ
ผลิตภัณฑ ที่ปรึกษาดานชีววิทยา ผูแทนฝายขาย
3. ภาคประชาชน ไดแก นักชีวกิจกรรม
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php
ธุรการภาควิชาชีววิทยา อาคารชีววิทยาใหม ชั้น 4 (พญาไท)
โทรศัพท 0 2201 5250
http://biology.sc.mahidol.ac.th/

15

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

การประกอบอาชีพ

การใหปริญญา
โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
ชองทางติดตอ

1. เปนหลักสูตรที่บูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เพื่อประโยชนใน
การปรับปรุงพันธุจุลินทรีย พืช แมลง และ สัตวเศรษฐกิจ ไปสูกระบวนการผลิต/แปรรูป
ในเชิงอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะหและควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆในอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเวชภัณฑ การแพทย เครื่องสําอาง
สิ่งทอ สัตว และสิ่งแวดลอม
2. นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน มีโอกาสไปทํางานวิจัย
ระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาตางประเทศ และเรียนตอในระดับปริญญาเอกของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไมตองผานระดับปริญญาโท
1. ภาคอุตสาหกรรม เชน ผูควบคุมการผลิต ผูควบคุมคุณภาพ และ นักวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ ในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เชน
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีภัณฑ
อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ
2. การศึ ก ษาและวิ จั ย เช น ครู และ อาจารย ผู ช ว ยวิ จั ย นั ก วิ จั ย เจ า หน า ที่ ป ระจํ า
หองปฏิบัติการ และ นักวิทยาศาสตร ในภาคเอกชน สถาบันวิจัย หนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ
3. งานบริการ เชน ผูเชี่ยวชาญ นักวิเคราะห และ ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑวิทยาศาสตร
และ เครื่องมือวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ
4. อาชีพอิสระ เจาของกิจการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php
ธุรการภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 1 (พญาไท)
โทรศัพท 0 2201 5309-10
http://www.sc.mahidol.ac.th/scbt/
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5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

การประกอบอาชีพ

การใหปริญญา
โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
ชองทางติดตอ

1. หลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนประยุกตวิชาความรูดานพฤกษศาสตร เพื่อทํางานวิจัยที่มี
มาตรฐานระดับสากล ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนําเสนอผลงาน
2. นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน มีโอกาสไปทํางานวิจัย
ระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาตางประเทศ และเรียนตอในระดับปริญญาเอกของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไมตองผานระดับปริญญาโท
1. สายงานดานการศึกษา เชน ครู อาจารย อาจารยสอนพิเศษ และนักวิชาการ
2. สายงานดานวิจัย เชน นักวิทยาศาสตร นักวิจัยและพัฒนาปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
ในหนวยงานราชการ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันตาง ๆ และในภาคอุตสาหกรรม
3. สายงานดานบริการขอมูล เชน ที่ปรึกษาดานพฤกษศาสตรในบริษัทเอกชน มัคคุเทศก
ดานนิเวศวิทยา และสิ่งแวดลอม นักขาว นักเขียนสารคดี เจาหนาที่วิเคราะหขอมูลของ
โครงการ เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ
4. ประกอบธุรกิจ/เจาของกิจการ เชน ผลิตไมดอกไมประดับ ผลิตผักเพื่อการสงออก เปน
ตน
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php
ธุรการภาควิชาพฤกษศาสตร อาคารชีววิทยาใหม ชั้น 3 (พญาไท)
โทรศัพท 0 2201 5240
http://plantscience.sc.mahidol.ac.th/?lang=th
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6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

การประกอบอาชีพ
การใหปริญญา
โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
ชองทางติดตอ

1. นักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาในชั้นปที่ ๒ ทําใหนักศึกษามีโอกาสคนหาความถนัด
ของตัวเอง กอนที่จะเลือกสาขาวิชา
2. มีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายแขนง ทําใหนักศึกษามีโอกาสเลือกเรียน
รายวิชาเลือกที่หลากหลาย และสามารถเลือกทําโครงงานวิจัยตามความสนใจได
3. มีหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน ซึ่งเนนความเขมขนทางวิชาการ โดย
นักศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเลือกเรียนรายวิชาในระดับปริญญาโท และมีโอกาสใน
การไดรับทุนไปทําวิจัยระยะสั้น ณ ตางประเทศ รวมทั้งมีโอกาสในการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยไมตองผานการเรียนระดับ
ปริญญาโท
นั ก วิท ยาศาสตร นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ ในส วนราชการ รั ฐ วิส าหกิจ หรื อ หน วยงานดาน
อุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php
ธุรการภาควิชาฟสิกส อาคารฟสิกส ชั้น 6 (พญาไท)
โทรศัพท 0 2201 5770-1
http://www.sc.mahidol.ac.th/scpy/
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7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประกันภัย (นานาชาติ)
ลักษษณะเฉพาะของหลั
ณะเฉพาะของหลักสสููตร

การประกอบอาชีพ

การใหปริญญา

มหาวิทยาลัยคูความรวมมือ
โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
ชองทางติดตอ

11.. เป
เปนสสถาบั
ถาบันแห
แหงแแรกและแห
รกและแหงเเดีดยี วในประเทศไทย
วในประเทศไทย ทีท่ีพัฒนนาหลั
าหลักสูสตู รสาขาคณิ
รสาขาคณิตศาสตร
ศาสตร
ประกันภัยเปนหลักสูตรนานาชาติ
2. หลักสูตรที่มีความรวมมือทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยเคอรติน ในการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรรวมกัน
3. นักศึกษาในหลักสูตรที่มีผลการเรียนของบางรายวิชาในหลักสูตรผานเกณฑที่กําหนด
สามารถสมัครเพื่อขอรับหนวยกิ ตของ VEE Applied Statistics Methods, VEE
Economics และ VEE Accounting and Finance จากทาง Society of Actuaries
1. สายงานคณิตศาสตรประกันภัย เชน นักคณิตศาสตรประกัน ผูพิจารณารับประกันภัย
ผูมีหนาที่วิเคราะหและบริหารความเสี่ยง
2. สายงานการเงิน การธนาคาร เชน นักสถิติ ผูวิเคราะหนโยบาย นักวิจัยความเปนไปได
ของโครงการ ผู มี ห น า ที่วางแผนระบบงานและควบคุ ม คุณภาพ นั ก คณิ ตศาสตร
การเงิน
1. ใหปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดหลักสูตร
2. ใหสองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเคอรติน ในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในทั้งสองมหาวิทยาลัยตามกําหนดโดยหลักสูตร
Curtin University, Australia
https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php
ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร อาคารอเนกประสงค ชั้น 2 (พญาไท)
โทร 0 2201 5340-2
http://mathematics.sc.mahidol.ac.th/

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรอุตสาหการ และวิทยาการขอมูล (นานาชาติ)
ลักษณะเฉพาะของหลัักสูตร

การประกอบอาชีพ

การใหปริญญา

หลักสูตรฯมุงเนนผลิิตบัณฑิิตทีี่มีความสามารถ วิิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาอยาง
เปนระบบ โดยเนนเรื่อง การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนและได
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชหลักการทางคณิตศาสตรเปนพื้นฐานสําคัญในการตัดสินใจ
และเปนหลักสูตร Double degree ในกรณีที่นักศึกษาเดินทางไปศึกษาตอในชั้นปที่ 3-4 ณ
มหาวิทยาลัยเคอรติน ประเทศออสเตรเลีย
1.ดานธุรกิจ เชน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวางแผนการลงทุน ผูจัดการคลังสินคาระบบ
ขนสง และนักวิเคราะหราคา
2.ด า นผู เ ชี่ ย วชาญคอมพิ ว เตอร เช น นั ก เชี่ ย วชาญด า นข อ มู ล นั ก วิ เ คราะห ร ะบบ
โปรแกรมเมอร และนักพัฒนาระบบ
3.ดานผูเชี่ยวชาญขอมูล เชน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะหขอมูล นักวิทยาศาสตร
นักสถิติ นักวิเคราะหนโยบาย ผูจัดการแผนงาน นักวิศวะกรประกันคุณภาพและวิเคราะห
ความเสี่ยง
4.ดานการศึกษา เชน อาจารย ผูชวยอาจารย และนักวิชาการ
1. ใหปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดหลักสูตร
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มหาวิทยาลัยคูความรวมมือ
โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
ชองทางติดตอ

2. ใหสองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเคอรติน ในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในทั้งสองมหาวิทยาลัยตามกําหนดโดยหลักสูตร
Curtin University, Australia
https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php
ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร อาคารอเนกประสงค ชั้น 2 (พญาไท)
โทร 0 2201 5340-2
http://mathematics.sc.mahidol.ac.th/

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
ลักษณะเฉพาะของหลัักสูตร

การประกอบอาชีพ
การใหปริญญา

มหาวิทยาลัยคูความรวมมือ
โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
ชองทางติดตอ

รายวิิชาทีี่หลากหลายทั้งดานวิิทยาศาสตร นวัตกรรมและการจัดการ บัณฑิิตสามารถนําํ
จุดแข็งทางทรัพยากรชีวภาพเขาสูกระบวนการสังเคราะหเปนนวัตกรรมออกสูภาคธุรกิจ
เปนผูประกอบการหรือเจาของสิทธิบัตร นักศึกษาสามารถเลือกไปเรียนตอในปที่ 3-4
ที่ University of Sussex ได โดยไดสองปริญญา
ผูประกอบการ เจาของธุรกิจ นักวิเคราะหโครงการ นักวิชาการ ที่ปรึกษา
1. ใหปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดหลักสูตร
2. ให ส องปริ ญ ญาจากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและ University of Sussex ในกรณี ที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในทั้งสองมหาวิทยาลัยตามกําหนดโดยหลักสูตร
University of Sussex, United Kingdom
https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php
หนวยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
หอง SC2-200 อาคารวิทยาศาสตร 2 ชั้น 2 (ศาลายา)
โทร 0 2441 9817-20 ตอ 1199
http://www.sc.mahidol.ac.th/SIM/

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอม (นานาชาติ)
ลักษษณะเฉพาะของหลั
ณะเฉพาะของหลักสสููตร

การประกอบอาชีพ
การใหปริญญา

มหาวิทยาลัยคูความรวมมือ

เเปปนหหลัลักสูสูตรรทีที่ผสมผสานระหว
สมผสานระหวางงความรู
ความรูพื้นฐานด
ฐานดานนชีชีววิวิทยาและการประยุ
ยาและการประยุกตตใชชในนการ
การ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหลักสูตรแบบ Double Degree คือ สามารถเลือกไปศึกษา
ต อ ในชั้ น ป ที่ 3-4 ที่ State University of New York, College of Environmental
Science and Forestry at Syracuse (SUNY-ESF) ได
โดยเปนงานดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ทั้งการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
การควบคุมมลพิษ งานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
อาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ
1. ใหปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดหลักสูตร
2. ให ส องปริญญาจากมหาวิท ยาลัย มหิดลและ State University of New York ใน
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในทั้งสองมหาวิทยาลัยตามกําหนดโดยหลักสูตร
State University of New York, College of Environmental Science and Forestry
at Syracuse (SUNY-ESF)
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โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
ชองทางติดตอ

https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php
หนวยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
หอง SC2-200 อาคารวิทยาศาสตร 2 ชั้น 2 (ศาลายา)
โทร 0 2441 9817-20 ตอ 1199
http://www.sc.mahidol.ac.th/SIM/
ธุรการภาควิชาชีววิทยา อาคารชีววิทยาใหม ชั้น 4 (พญาไท)
โทรศัพท 0 2201 5250
http://biology.sc.mahidol.ac.th/

11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรและวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
ลักษษณะเฉพาะของหลั
ณะเฉพาะของหลักสสููตร
การประกอบอาชีพ

การใหปริญญา

มหาวิทยาลัยคูความรวมมือ
โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
ชองทางติดตอ

ผผลิลิตบบััณฑฑิิตททีี่มีคววามรู
ามรูคววามเชี
ามเช่ียววชาญด
ชาญดานวั
นวัสดุดุศาสตร
าสตรและนาโนเทคโนโลยี
ละนาโนเทคโนโลยี ซึซ่ึงสสํําคคััญตตอ
การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ยานยนต กอสราง การแพทย
อาหารและการเกษตร
มีแหลงงานรองรับคอนขางหลากหลายในสาขาวิชาชีพตางๆ เชน การทํางานในสถาน
ประกอบการณดานอุตสาหกรรมตางๆ (Siam Cement group(SCG), Asahi Group,
American Standard, PTT, IRPC, TOA, et.) ทั้งในและตางประเทศ สถาบันวิจัยตางๆ
รวมทั้งศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
1. ใหปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดหลักสูตร
2. ใหสองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ University of Technology Sydney
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในทั้งสองมหาวิทยาลัยตามกําหนดโดยหลักสูตร
Double degrees with University of Technology Sydney, Australia
https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php
หนวยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
หอง SC2-200 อาคารวิทยาศาสตร 2 ชั้น 2 (ศาลายา)
โทร 0 2441 9817-20 ตอ 1199
http://www.sc.mahidol.ac.th/SIM/
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12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย (นานาชาติ)
ลักษษณะเฉพาะของหลั
ณะเฉพาะของหลักสสููตร

การประกอบอาชีพ

การใหปริญญา

มหาวิทยาลัยคูความรวมมือ
โครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา
ชองทางติดตอ

เเปป น หหลัลั ก สูสู ต รรนานาชาติ
น า น า ช า ติ ที่ มี ค ววามร
า ม ร ว มมื
ม มื อ กักั บ University
University of
of Sussex
Sussex ปประเทศสหราช
ระเทศสหราช
อาณาจักร (Double degree Program) มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการ ที่
เน น การศึ ก ษาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ท างการแพทย ทั้ ง ในด า นทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ โดยนําเอาศาสตรทางชีววิทยาทางการแพทยในแขนงตางๆ อาทิเชน กายวิภาค
ศาสตร สรีรวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ชีวเคมี เปนตน มาผสมผสานกัน
และมีการฝกฝนงานดานวิจัยในดานตาง ๆ ไดแก Molecular Biomedical Research
Diseases and their controls Regenerative science and anti-aging เปนตน
บัณฑิตที่จบสามารถปฏิบัติงานในอาชีพไดหลากหลาย เชน นักวิจัยและพัฒนาทางดาน
ชีววิทยาทางการแพทย ในโรงพยาบาลหรือสถาบันวิจัยทางการแพทยและเภสัชกรรมทั้งใน
และตางประเทศ อาจารย เจาหนาที่ประเมินสินไหมประกันสุขภาพ อาชีพอิสระ เชน ธุรกิจ
อุปกรณการแพทย สารเคมีและวัสดุอุปกรณทางการแพทย ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
หรือดานวิชาชีพทางการแพทย ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร เปนตน
1. ใหปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดหลักสูตร
2. ให ส องปริ ญ ญาจากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและ University of Sussex ในกรณี ที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในทั้งสองมหาวิทยาลัยตามกําหนดโดยหลักสูตร
University of Sussex, United Kingdom
https://science.mahidol.ac.th/th/undergraduate_programs.php
หนวยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
หอง SC2-200 อาคารวิทยาศาสตร 2 ชั้น 2 (ศาลายา)
โทร 0 2441 9817-20 ตอ 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
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หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
แบบพิสิฐวิธาน
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าการแบบพิ สิ ฐ วิ ธ าน (Distinction Program) ที่ เ ป น หลั ก สู ต รเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ความสามารถสูงไดศึกษาในวิชาขั้นสูงและไดทําวิจัยอยางเขมขน รวมทั้ง สามารถศึกษาตอระดับปริญญาเอกไดโดยไมตองจบปริญญาโทกอน
ซึ่งจะทําใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกไดภายในเวลา 7-8 ป ทั้งนี้ นักศึกษาในโครงการยังมีโอกาส
ไดรับทุนไปศึกษาวิจัยหรือดูงานระยะสั้นในสถาบันในตางประเทศอีกดวย

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกโดยไมตองเรียนปริญญาโท
2. ผลิ ต บั ณ ฑิตที่ มีความรู ลึกซึ้ งในสาขาเอกที่ ศึกษา มี ทั ก ษะในการศึกษาค น คว าหาความรู ไ ดอย างตอ เนื่ อง และมี
ความสามารถในการทํางานวิจัยระดับสูง
3. เพื่อใหผูที่สําเร็จการศึกษาสามารถนําองคความรูไปประกอบอาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และพัฒนาประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
1. เปนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ
พฤกษศาสตร หรือ ฟสิกส ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรปกติไมต่ํากวา 3.25
2. มีความมุงมั่นที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
3. หลังเขาสูหลักสูตรพิสิฐวิธาน นักศึกษาจะตองมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 ของทุกภาคการศึกษา กรณีที่เกรด
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.25 นักศึกษาสามารถกลับเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการได

สิทธิ์ของนักศึก3.ษาหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน
1. นักศึกษาสามารถสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลโดยไมตองเรียน
ปริญญาโท ทั้งนี้ มี 2 ลักษณะ คือ
1.1 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25-3.49 จะมีสิทธิ์สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
1.2 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป จะมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกโดยไมตองสอบคัดเลือก
2. นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธานที่เปนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จะ
ไดรับการโอนหนวยกิตของรายวิชานั้นไปยังหลักสูตรระดับปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นักศึกษาชั้นปที่ 3 หรือ 4 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 จะมีสิทธิ์สมัครขอรับทุนไปศึกษาและ/หรือทําวิจัยระยะสั้น
ตางประเทศเปนเวลา 4-6 เดือน ทั้งนี้ ผูมีสมัครจะตองมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑที่โครงการกําหนด (TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป TOEIC
700 IELTS 6.5 หรือเทียบเทา)
4. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธานจะไดรับปริญญาบัตรทีร่ ะบุวา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขา...) (พิสิฐวิธาน)
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E-Lecture SPOC และ MOOC
E-Lecture
การเรียนรูบทเรียนออนไลนแบบ E-Lecture สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร สามารถเขาสืบคนได 2 แหลง ดังนี้
1. บันทึกการเรียนการสอนรายวิชาคณะวิทยาศาสตร ณ วิทยาเขตศาลายา (โดยงานศาลายา) ซึ่งสามารถสืบคนและ
เรียนรูออนไลนได
2. บันทึกการเรียนการสอนรายวิชาคณะวิทยาศาสตร ณ วิทยาเขตศาลายา (โดยหอสมุดและคลังความรู) โดยนักศึกษา
ตองเขาใชบริการ ณ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล เทานั้น

SPOC
ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดทําระบบ MUx เพื่อตอบสนองการเรียนรูออนไลนแกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และ
ผูเรียนสามารถเรียนรู ทบทวน ฝกปฏิบัติ และวางแผนการเรียนรูแบบออนไลนดวยตนเองโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลา (ภายในชวงระยะเวลาที่
กําหนด) สถานที่ และจํานวนครั้งในการเขาถึง ทั้งนี้คอรส SPOC (Small Private Online Course) ของคณะวิทยาศาสตร มีทั้งสิ้น 7 รายวิชา
ดวยกัน ดังนี้
3. SCBI102 Biology Laboratory I
4. SCBI115 Basic of Life
สามารถเขาเรียนรูไดที่
5. SCBI117 Foundation of Life
https://mux.mahidol.ac.th/courses
6. SCBT203 Bacteriology
โดยใชอีเมลมหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษา
7. SCCH122 Organic Chemistry
8. SCCHxxx Basic Organic Chemistry for All
9. SCMI206 Medical Microbiology and Parasitology

MOOC
นอกเหนือจากระบบ MUx ที่จะมีการพัฒนารายวิชา SPOC ตอไปแลวนั้น ปจจุบัน คณะวิทยาศาสตร ไดพัฒนาบทเรียน
ออนไลนแบบ MOOC (Massive Open Online Course) ซึ่งหมายถึงรูปแบบการนําเสนอการเรียนรูหลักสูตรตาง ๆ ทางออนไลนที่ผูเรียน
สามารถเขาถึงไดในจํานวนมากผานทางเว็บไซต https://thaimooc.org อีกดวย โดยมี 2 รายวิชา ดังนี้
1. การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรแบบสะเต็มศึกษา : Learning Mathematics using STEM based approach
2. การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรแบบสะเต็มศึกษา: STEM Based Learning for Science
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MU LabPass
โครงการเรียนรูและทดสอบความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (MU LabPass) เปนหลักสูตรเรียนรูและ
ทดสอบความรูดานความปลอดภัยในการใชหองปฏิ บัติการวิท ยาศาสตรผานระบบออนไลน ซึ่ ง ให ความรูดานความปลอดภั ยในการใช
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรความรู ความเขาใจเบื้องตน ในการปองกันภัยและอันตรายจากการใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เพื่อสราง
ความตระหนัก ลดความเสี่ยง และชวยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

กลุมเปาหมาย
นักศึกกษา
ษาปริ
ญาตรี
าปริญญ
าตรีชั้นปปที่ 1 ทีท่ีเรรีียนนรายวิ
รายวิชาปฏิ
าปฏิบัติการทางวิ
ารทางวิทยยาศาสตร
าศาสตร (กายวิ
(กายวิภาคศาสตร
าคศาสต เคมี จุลชีววิทยา
ชีววิทยา และฟสิกส) โดยนักศึกษากลุมนี้จะตองเขาเรียนรูและทดสอบใหมีผลคะแนนไมต่ํากวา 80% หากไมเขาเรียนรูและทดสอบความรู หรือ
ทดสอบความรูไมผานจะไมไดรับอนุญาตใหเขาเรียนรายวิชาปฏิบัติการทุกรายวิชา

การเขาเรียนรู MU LabPass
1. ไปที่เว็บไซต https://mux.mahidol.ac.th/
x.maahidol.aac.tth/

22.. Sign
Sign in
in ดดว ยอี
ยอเี มล
มลม หาวิ
หาวทิ ยยาลั
าลยั มมหิหดิ ลของนั
ลของนักศึกษา

3. เลือก ENROLL IN COCHEM --> Course เพื่อเขาสูบทเรียน

4. เลือกบทเรียนเพื่อเรียนรูและทดสอบทายบท

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง โครงการเรียนรูและทดสอบความปลอดภัยในการใชหอ งปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร พ.ศ.2555
http://intranet.sc.mahidol/ED/dowload/MU_LabPass%202555.pdf (ใช VPN)
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ทุนการศึกษา
33.. งเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
1. ทุนพัฒนาและส
เปนทุนจากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมทั้ง สนับสนุนการทําวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ และการพัฒนา
ศักยภาพตาง ๆ ดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและการวิจัย มีจํานวน 15 ทุนตอปการศึกษา สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร เคมี
ชีววิทยา พฤกษศาสตร ฟสิกส และธรณีศาสตร
การไดรับทุนการศึกษา
1. ไดรับคัดเลือกจากโครงการทุน พสวท. โควตาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือ
2. ไดรับคัดเลือกจากโครงการทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก หรือ
3. รับเพิ่มเติม โดยเปดรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีผลการเรียนภาคการศึกษาตน (GPAX) ไมต่ํากวา 3.00 ซึ่งงานการศึกษา
จะเปนผูประกาศรับสมัครชวงภาคการศึกษาปลาย
รายละเอียดทุนการศึกษา http://dpst.ipst.ac.th/ หรือ http://intranet.sc.mahidol/ED/DPST.html (ใช VPN)

33..

2. ทุนศรีตรังทอง

เปนโครงการของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร และฟสิกส ระหวางเรียนจะไดรับการฝกฝนใหมีประสบการณ
ทํางานวิจัยเพื่อใหมีความสามารถในการประดิษฐและคนคิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชน
และนําไปเผยแพรสูสาธารณชนได ทุนศรีตรังทองไมมีขอผูกพันในการประกอบอาชีพ หลังสําเร็จการศึกษา แตจะตองปฏิบัติงานในประเทศไทย
อยางนอย 5 ป ในหนวยงานภาครัฐ
การไดรับทุนการศึกษา
ไดรับการคัดเลือกจากระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio หรือ รอบที่ 2 ระบบโควตา ในปการศึกษานั้น ๆ
รายละเอียดทุนการศึกษา http://intranet.sc.mahidol/ED/ST.html (ใช VPN)
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3. ทุนสมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร

เปนทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 ที่มีปญหาดานการเงิน
และมีความสามารถในการเรียนระดับปานกลางขึ้นไป โดยใหทุนการศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1 จนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมระยะเวลาไมเกิน 4 ป
การไดรับทุนการศึกษา
เปนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 ที่ประสบปญหาทางการเงิน แตมุงมั่นที่จะสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตโดยไมไปสมัครสอบในสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัยอื่นในระหวางศึกษาอยูที่คณะวิทยาศาสตร ซึ่งงานการศึกษาจะเปน
ผูประกาศรับสมัครชวงภาคการศึกษาตน (มีการคัดเลือกนักศึกษาตามจํานวนทุนในแตละป)
รายละเอียดทุนการศึกษา http://intranet.sc.mahidol/ED/Scholarship-other.html (ใช VPN)
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4. ทุนคณะวิทยาศาสตร

ดวยคณะวิทยาศาสตรมีทุนการศึกษาจากเงินทุนของคณะและมูลนิธิหรือบุคคลที่มีจิตเมตตาที่จะมอบใหแกนักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา โดยนักศึกษาผูมีสิทธิ์ขอทุนดังกลาวตองเปนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรที่ มี
ความประพฤติดี มีผลการศึกษาอยูในเกณฑดีหรือพอใช และเปนผูที่ขาดแคลนดานทุนทรัพยและมีคุณสมบัติตามรายละเอียดทุน ดังนี้
ประเภท 1 ทุนสนับสนุนคาลงทะเบียน
เปนทุนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปที่มีปญหาดานการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย มีผลการศึกษา
อยูในเกณฑดีหรือพอใช มีความประพฤติดี และตองสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบการรับทุนของคณะวิทยาศาสตร ทั้งนี้ นักศึกษาจะไดรับ
สนับสนุนคาลงทะเบียนจํานวน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาตนและปลาย โดยจายตามจริง ในวงเงินไมเกิน 25,000 บาท
ประเภท 2 ทุนสนับสนุนคาใชจายในการเรียน
เปนทุนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกชั้นป และนักศึกษาคณะแพทยศาสตรบรมราชชนก ชั้นปที่ 1 ที่มี
ปญหาดานการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย มีผลการศึกษาที่อยูในเกณฑดี หรือพอใช มีความประพฤติ ดี และตองปฏิบัติตนตามระเบียบการรับทุน
ของคณะวิทยาศาสตร โดยสนับสนุนคาใชจายในการเรียน ทุนละ 10,000 บาท
ประเภท 3 ทุนสนับสนุนคาใชจายในการเรียนตอเนื่อง ผลการศึกษา
เปนทุนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 1 มีปญหาดานการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย โดยนักศึกษาจะ
ไดรับทุนสนับสนุนคาใชจายในการเรียนปการศึกษาละ 20,000 บาท (จํานวน 4 ปการศึกษา) ตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา
การไดรับทุนการศึกษา
งานการศึกษาจะเปนผูประกาศรับสมัคร โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนคณะวิทยาศาสตรจะเปนผูคัดเลือกนักศึกษาตาม
จํานวนทุนในแตละป
รายละเอียดทุนการศึกษา http://intranet.sc.mahidol/ED/Scholarship-other.html (ใช VPN)
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5. ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนดานทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย และเปนผูที่มีความประพฤติดี ใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษา โดยมีแหลงทุนการศึกษา ดังนี้
1. ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย ไดแก ทุนภูมิพล ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนจากดอกผลผูบริจาค
2. ทุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
3. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย
4. เงินยืมสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
5. ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ไดแก กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ.
รายละเอียดทุนการศึกษา https://mahidol.ac.th/th/new-current-student/scholarship/ (ใช VPN)

27

ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2562

28

สามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ หองสอบ ไดทอี่ ินทราเน็ตงานการศึกษา
http://intranet.sc.mahidol/ED/Schedule.html (ใช VPN)
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หลักสูตรที่เรียนรายวิชา
คณะวิทยาศาสตร
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เรื่องควรทราบ
ขอบังคับ ประกาศ
และระเบียบที่เกี่ยวของ
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3.
3.

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

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

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวนโหลดประกาศไดที่ http://intranet.sc.mahidol/ED/Announced-MU.html (VPN)
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56

ประกาศคณะวิทยาศาสตร
Download both Thai and English version at http://intranet.sc.mahidol/ED/Announced-SC.html (VPN)
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นอกจากขอบังคับ และประกาศ ตามขางตนแลว มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีขอบังคับและ/หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษาที่พึงทราบและปฏิบัติตาม ดังนี้
(ไฟลอยูในระบบ Intranet ตองใช VPN)
1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กําหนดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลั ยมหิดล พ.ศ.
2562
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยเครื่องแตงกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2553
4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการใหทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง พ.ศ.2553
5. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยเครื่องหมายสามารถทางกีฬา พ.ศ.2553
6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2557
7. นโยบายเกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Network) ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
8. หลักเกณฑและวิธีการรับบริการสุขภาพของนักศึกษา พ.ศ.2554
9. ประกาศคณะวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
10. ประกาศคณะวิทยาศาสตร เรื่อง ขอปฏิบัติในการลาเรียน พ.ศ.2558
11. ประกาศคณะวิทยาศาสตร เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบ พ.ศ.2558
12. ประกาศคณะวิทยาศาสตร เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
13. ประกาศคณะวิทยาศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตจอดรถยนตและคาธรรมเนียมบัตรอนุญาตจอดรถยนต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2560
14. ประกาศคณะวิทยาศาสตร เรื่อง การใหรางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตรดีเดน พ.ศ.2553
ศึกษาประกาศและขอบังคับเพิ่มเติมไดที่
1. อินทราเน็ตงานการศึกษา (VPN) http://intranet.sc.mahidol/ED/Announced.html
2. อินเตอรเน็ตกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/wp/annoucement/

33..อัตราคาธรรมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประกันภัย (นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรอุตสาหการและวิทยาการขอมูล (นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอม (นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรและวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย (นานาชาติ)
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33.10
. ประเด็นพึงระวังเปนพิเศษในการศึกษาระดับปริญญาตรี

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

นักศึกษาปที่ 1 ที่คะแนนเฉลี่ยสะสมปลายปต่ํากวา 1.50 จะถูกประกาศพนสภาพนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสะสมปลายปเกิน 1.50 แตต่ํากวา 2.00 จะถูกจําแนกสภาพเปน
“นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ”
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑจะถูกประกาศใหพนสภาพนักศึกษาเมื่อ

1. เกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 สองภาคการศึกษาติดตอกัน หรือ 2. เกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 สี่ภาคการศึกษาติดตอกัน

ลงทะเบียนรายวิชาใด 3 ครั้ง และในครั้งที่ 3 ยังคงสอบ “ไมผาน” (F) จะพนสภาพนักศึกษา
หากลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ไมวาจะลงเพื่อแก F หรือ U หรือ ปรับเกรด จะไมมีสทิ ธิ์
ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
การลงทะเบียนเรียนซ้ําจะนําเอาผลการศึกษาครั้งสุดทายมาคิดคะแนนเฉลี่ย หากไดเกรดนอย
กวาเดิม คะแนนเฉลี่ยก็จะลดลงดวย หากไมแนใจวาจะทําไดดีขึ้นไมควรลงทะเบียนเพื่อปรับเกรด
ในกรณีติด F รายวิชาที่เปน Prerequisite จะไมสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาขั้นสูงตอเนื่อง
ได ซึ่งอาจมีผลทําใหเรียนชากวาระยะเวลาหลักสูตรปกติ
ใชเวลาเรียนเกิน 2 เทาของหลักสูตรปกติ ตองพนสภาพการเปนนักศึกษา
ทุกครั้งที่ขาดสอบไมวาดวยกรณีใด ๆ ตองติดตออาจารยเจาของวิชาและงานการศึกษา หากไมไดรับ
การติดตอภายใน 3 วัน หรือไมมีเหตุผลอันสมควร จะไดรับการพิจารณาใหได F ในรายวิชานั้นๆ
นักศึกษารหัส 60xxxxx เปนตนไป จะตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษผานตามเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล ไมเชนนั้นจะถือวาไมสําเร็จการศึกษา
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การใชบริการหองสมุดสตางค มงคลสุข

สถานที่ตั้ง
เวลาทําการ

อาคารฟสิกส ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพญาไท
เปดภาคการศึกษา
จันทร - ศุกร
8.00 - 19.30 น.
เสาร
8.00 - 16.30 น.
อาทิตย
ปดทําการ
ปดภาคการศึกษา
จันทร - ศุกร
8.00 - 18.30 น.
เสาร
8.00 - 16.30 น.
อาทิตย
ปดทําการ
(หองสมุดปดทําการในวันหยุดราชการตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล)
ชองทางติดตอ

งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข
โทรศัพท 0 2201 5714 เว็บไซต https://stang.sc.mahidol.ac.th/
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การใชบริการสนามกีฬาคณะวิทยาศาสตร

ประกาศคณะวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการใชสนามกีฬาและอัตราคาธรรมเนียม
การสมัครสมาชิกสนามกีฬาคณะวิทยาศาสตร

แบบฟอรมสมัครสมาชิกสนามกีฬาคณะวิทยาศาสตร

1. ยื่นใบสมัครที่งานบริหารและธุรการ หอง K-131 ชั้น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ
2. รับบัตรสมาชิกหลัง 3 วันทําการ
3. ซื้อคูปองสําหรับใชบริการสนามกีฬาไดที่งานคลังและพัสดุ
หอง K-108 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คลิกที่ภาพเพือ่ ดาวนโหลดแบบฟอรม

63

ตารางบริการรถโดยสารรับ-สง ระหวางวิทยาเขต (Shuttle Bus)

สืบคนขอมูลเพิ่มเติมและเสนทางรถโดยสารรับ-สง ระหวางวิทยาเขต อื่น ๆ ไดที่
http://www.op.mahidol.ac.th/orga/th/unit-cs/services-shuttle.html
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.
Virtual Private 33.Network
(VPN) มหาวิทยาลัยมหิดล
VPN หรื อ Virtual Private Network หมายถึ ง เครื อ ข า ยเสมื อ นส ว นตั ว ที่ ทํ า งานโดยใช โครงสร า งของเครื อ ข า ย
สาธารณะ โดยสามารถเชื่อมตอจากที่ใดก็ไดในโลกเพื่อเขาใชงานทรัพยากรตางๆ บนเครือขายโดยเปรียบเสมือนผูใชกําลังใชงานอยูภายใ น
เครือขายนั้นๆ รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยในการเขารหัสขอมูลกอนสงเพื่อใหขอมูลมีความปลอดภัย ปกติแลว VPN ถูกนํามาใชกับ
องคกรขนาดใหญที่มีสาขาอยูตามที่ตา งๆและตองการตอเชือ่ มเขาหากันโดยยังคงสามารถรักษาเครือขายใหใชไดเฉพาะคนภายในองคกรหรือคน
ที่เกี่ยวของดวย
มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีนโยบายในการนําเครือขายแบบ VPN มาใชงานในมหาวิทยาลัยเพื่อ สนับสนุนการดําเนินงานในท
กุๆ ดานทั้งดานการเรียน การสอน การวิจัย การบริหารและบริการ VPN จะชวยใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาสูเครือขายสื่อสาร
หลักของ มหาวิทยาลัย (MUC-Net) จากที่บานหรือที่อื่น เพื่อใชบริการภายในตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน e-Journal, IP-TV, ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร เชน MUSIS และ MUERP เปน ตน โดยความเร็วที่เขาใชงานนั้นขึ้นอยูกับผูใหบริการ Internet ณ จุดที่ผูใช
ใชบริการ ADSL
ในปจจุบัน VPN จะไมสามารถใชงานผานทาง Web Browser ไดอีกตอไป จําเปนที่จะตอง download โปรแกรมไปติดตั้ง
บนเครื่องเพื่อใชงาน ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.muit.mahidol.ac.th/download_vpn_software.htm
นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการติดตัง้ และคูมือการติดตั้งระบบ VPN (Installation) ไดที่
http://muit.mahidol.ac.th/online.htm

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

งานการศึกษา
การติดตอ
การลงทะเบียนเรียน / การเรียนการสอน
การสําเร็จการศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา / ทุน พสวท. / ทุนศรีตรังทอง
ทุนเรียนดีวทิ ยาศาสตรฯ
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน
รด. / ผอนผันทหาร
ลาพัก-ลาออก-กลับเขาศึกษา
หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ใหคําปรึกษา

สวนงานมหาวิทยาลัยมหิดล
หนวยงานผูรับผิดชอบ
โทรศัพท
0 2201 5054
0 2201 5053-4
0 2201 5053-4
0 2201 5050
0 2201 5054, 0 2201 5747
0 2201 5052
0 2201 5055
0 2201 5052
0 2201 5053-4
0 2201 5052
0 2201 5053

MU LabPass
การติดตอ
ระบบ MUx / การออกใบ certificate
บทเรียนออนไลน MU LabPass
Account สําหรับ log-in

หนวยงานผูรับผิดชอบ
โทรศัพท
กองบริหารการศึกษา
0 2849 4600
COSHEM
0 2441 4400 ตอ 1170-4
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 2849 6022-3

การติดตอ
งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา
One Stop Service
กองกิจการนักศึกษา
- บริการและสวัสดิการนักศึกษา
- ทุนการศึกษา
- บริการดานสุขภาพและทันตกรรม
- แนะแนวใหคําปรึกษา
- นักศึกษาวิชาทหาร
- บริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ
- หอพักนักศึกษา
- Activity Transcript
กองวิเทศสัมพันธ
- ทุนการศึกษา / ทุนวิจยั / ทุนแลกเปลีย่ น
ตางประเทศ
- MU Backpack scholarship
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สายดวนกอง IT
- การใชงานระบบ Internet, Wi-Fi, VPN,
e-Mail, Intra-Pho
- การสมัครและใหบริการสมาชิก Internet
- การใชงานระบบ e-Student

คณะวิทยาศาสตร

โทรศัพท
0 2849 4562-72
0 2849 4551
0 2849 4501-28

0 2849 6231-3

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

แจงเหตุฉุกเฉิน / ขัดของ (พญาไท)

การติดตอ

โทรศัพท

งานบริการการศึกษา ศาลายา
หนวยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี พญาไท
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ศาลายา
งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข
งานความรวมมือระหวางประเทศ
- ทุนการศึกษา / ทุนวิจยั / ทุนแลกเปลีย่ น
ตางประเทศ

0 2441 9323
0 2441 9816-20 ตอ 1199
0 2201 5814
0 2441 9816-20 ตอ 1102
0 2201 5714
0 2201 5073

หนวยหองปฏิบัติการอเนกประสงค พญาไท
หนวยหองปฏิบัติการอเนกประสงค ศาลายา
หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา
หนวยแพทยศาสตรศึกษา

0 2201 5832
0 2441 9816-20 ตอ 1129
0 2201 5203
0 2201 5839

ฉุกเฉินเหตุดวน – เหตุรา ย
สถานีตํารวจพญาไท
สถานีตํารวจภูธรพุทธมณฑล
ศูนยวิทยุดับเพลิง / สถานีดับเพลิงพญาไท
โรงพยาบาลรามาธิบดี / หนวยรถพยาบาล
หนวยรักษาความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร
ของหายไดคืน
แจงไฟฟา ประปา เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท
ลิฟต

191
0 2354 6957
0 2441 1010
199, 0 2354 6858
0 2201 1000
0 2201 5990, 92, 94
0 2201 5025
0 2201 5337
0 2201 5999

เพลิงไหม

0 2201 5087
0 2201 5998

ความสะอาด

0 2201 5020

ดาวนโหลดสมุดโทรศัพทคณะวิทยาศาสตรไดที่ http://intranet.sc.mahidol/SC_Phonebook2559.pdf (ใช VPN)
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การขอเอกสารทางการศึกษา

การบริการงานการศึกษา (พญาไท)
ใบรับรองการเปนนักศึกษา และ ใบรับรองการเปนนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ
ขั้นตอนการขอใบรับรอง
1. กรอกคํารองออนไลนที่ http://bit.ly/2P3QwCu ทั้งนี้ นักศึกษาควรอานคําแนะนําและการชี้แจงใหละเอียด รวมทั้ง
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนสง (ภาษาไทยใชรูปถาย / ภาษาอังกฤษไมใชรูปถาย)
2. นักศึกษาตรวจสอบสถานะของใบคํารองไดที่ http://bit.ly/2Mu5B1I โดยจะใชระยะเวลาประมาณ 3 วันทําการ
3. นักศึกษามารับใบคํารองที่งานการศึกษา พญาไท (ไมเสียคาใชจาย) กรณีขอใบรับรองภาษาไทยตองนํารูปถายมาดวย
สําหรับเอกสารอื่น ๆ นักศึกษาตองไปขอดวยตนเองที่ One Stop Service (อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล ศาลายา ชั้น 1) เทานั้น

One Stop Service (อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล ศาลายา)
ใหบริการเอกสาร ดังนี้
1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ตองใชรูปถายสวมชุดครุยขนาด 1 นิ้ว)
3. หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
4. ใบรับรองจัดลําดับที่ในชั้นเรียน
5. ใบรับรองตัวสะกด ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษขณะศึกษา (ตองใช passport)
6. การแกไขชื่อ-สกุล และแกไขขอมูลอื่น ๆ
7. การรับรองสําเนาใบปริญยาบัตร (ใชสําเนาปริญญาบัตรที่ตองการรับรองยื่นเรื่อง)
8. ใบแปลปริญญาบัตร (ใชสําเนาปริญญาบัตรฉบับภาษาไทยยื่นเรื่อง)
9. ทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม กรณีชํารุดเสียหาย (ใชใบแจงความบัตรนักศึกษาหายยื่นเรื่อง) และกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล
10. สําเนาเอกสารตาง ๆ ทางการศึกษา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมการขอเอกสารจะเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/wp/wp-content/uploads/2016/07/p40edit.pdf
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ระบบอาจารยที่ปรึกษา

