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ความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่การได้รับพระบรมราชานุญาตจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ ขึ้น 
ณ โรงศิริราชพยาบาล ชื่อ โรงเรียนแพทยากร หลังจากนั้นได้รับการ
สถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
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กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็น 
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 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย
ระดับดีเลิศ และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ทั้งด้านการเรียนการสอน
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มาตรฐานเป็นสถาบันการศึกษาในระดับดีมาก จากสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นอกจาก
นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้รับการจัดอันดับจาก QS Asia University 
Rankings ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ใน 50 ของมหาวิทยาลัย
ในเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นเวลา 7 
ปีติดต่อกันมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)

 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
เรียนการสอนครอบคลุมทุกด้าน มีพันธกิจที่จะสร้างความเป็นเลิศทาง
ด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม
เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ เป็นไปตามปณิธาน 
“ปัญญาของแผ่นดิน” และมีวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก” 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปัญญาของแผ่นดิน
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 บัณฑิตวิทย�ลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นมาจาก 
“โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย” โดยสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ 77/2505 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2505 มีมติรับ
หลักการ หลังจากที่สภาการศึกษาแห่งชาติรับหลักการจึงได้เปิดรับนัก 
ศึกษาเป็นครั้งแรกในภาคต้นของปีการศึกษา 2505 ต่อมาได้รับการ
จัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2507

 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานระดับคณะ 
มีหน้าที่สำาคัญ 3 ประการคือ เป็นแหล่งผลิตและอบรมแพทย์เฉพาะ
ทาง เป็นแหล่งผลิตอาจารย์ให้โรงเรียนแพทย์ และอาจารย์ที่จะสอน
ในคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิชาทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐาน ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน และ
ทำาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการศึกษาค้นคว้าวิจัยปัญหาทางการ
แพทย์และสาธารณสุข
 
 งานด้านบัณฑิตศึกษาในระยะเริ่มแรก ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านการจัดการเรียนการสอนจากมูลนิธิร้อกกี้เฟลเลอร์ โดยใช้ภาษา
อังกฤษในการจัดการเรียนการสอน และมีนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามา
ร่วมศึกษาด้วย ต่อมาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาได้มีการพัฒนา ขยายสาขา 
และเปิดสอนที่คณะต่างๆ มากขึ้น โดยมีแนวคิดในการจัดทำาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย สร้างนักวิชาการรุ่นใหม่ และเพื่อ
ตอบสนองความต้องการอาจารย์ของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งปัจจุบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
มีจำานวน 257 หลักสูตร ในหลากหลายสาขาวิชา (ข้อมูล ณ มกราคม 
2559) ครอบคลุม 6 กลุ่มสาขาวิชา คือ 

บัณฑิตวิทยาลัย

วิสัยทัศน์  
นำ�พ�ก�รศึกษ�หลังปริญญ�
ของมห�วิทย�ลัยมหิดล
สู่คุณภ�พระดับโลก
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ก�รสร้�งหลักสูตรและร�ยวิช�              
ที่ตอบสนองคว�มต้องก�ร               
ของสังคมโลก

2. กำ�กับดูแลม�ตรฐ�นคุณภ�พ         
ระดับบัณฑิตศึกษ�

3. พัฒน�คุณลักษณะของบัณฑิต           
ที่ตอบสนองต่อพลวัตโลก

4. พัฒน�บัณฑิตวิทย�ลัย                     
เป็นองค์กรบริห�รจัดก�ร                      
บัณฑิตศึกษ�อย่�งมืออ�ชีพ
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 1)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
 3)  กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์  
 4)  กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์  
 5)  กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม และการศึกษา  
 6)  กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 แบบแผนการเรียนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 หลักสูตรปริญญาเอก   
 - แผนการเรียนแบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
    ความรู้ใหม่ และอาจกำาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำากิจกรรม
    ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ ทั้งนี้จะไม่มีการนับหน่วยกิต
 - แผนการเรียนแบบ  2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง  
    และก่อให้เกิดความก้าวหน้า ทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชา
    เพิ่มเติมตามจำานวนหน่วยกิตในแต่ละแบบการศึกษา
 
 หลักสูตรปริญญาโท
 - แผนการเรียนแบบ ก1 ทำาเฉพาะวิทยานิพนธ์
 - แผนการเรียนแบบ ก2 ทำาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาตามจำานวนหน่วยกิตในแต่ระบบการศึกษา
 - แผนการเรียนแบบ  ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำาวิทยานิพนธ์ 
    แต่ต้องทำาสารนิพนธ์
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 คณะก�ยภ�พบำ�บัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อกำาเนิด 
มาจากโรงเรียนกายภาพบำาบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และ
กายภาพบำาบัด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 
ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นคณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ในปี พ.ศ. 2542 ถือเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านกายภาพบำาบัดแห่ง
แรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบำาบัด
ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตกายภาพบำาบัดคลินิก สาขา
การจัด ดัด ดึง และสาขาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ 

 นอกจากนี้ ยังเป็นสถานบริการทางกายภาพบำาบัดต้นแบบ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการในการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำาบัด
มากกว่า 300 รายต่อวัน อีกทั้ง มุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
ด้านของจำานวนงานวิจัยและอุปกรณ์การวิจัยต่างๆ เพื่อรองรับการฝึก
อบรมและการทำาวิจัยทางด้านกายภาพบำาบัดขั้นสูง การวิเคราะห์และ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของมนุษย์ รวมทั้งพัฒนาการและการเรียนรู้การ
เคลื่อนไหว 

 คณะกายภาพบำาบัดเปิดให้บริการรักษาทางกายภาพบำาบัด
และกิจกรรมบำาบัด และเป็นสถานวิจัยด้านกายภาพบำาบัด ณ อาคาร
ศูนย์กายภาพบำาบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และที่อาคารคณะ
กายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นอกจากนี้ ยังจัดบริการ
กายภาพบำาบัดในชุมชน โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพที่บ้านสำาหรับผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย

วิสัยทัศน์ 
คณะก�ยภ�พบำ�บัด มห�วิทย�ลัยมหิดล 
เป็นสถ�บันก�รศึกษ�ชั้นนำ� มีคว�มเป็น
เลิศด้�นวิช�ชีพ เพื่อสร้�งเสริมสุขภ�วะ 
แก่สังคม

พันธกิจ  
1. กำ�หนดทิศท�งและสนับสนุน            

ก�รสร้�งหลักสูตรและร�ยวิช�              
ที่ตอบสนองคว�มต้องก�ร               
ของสังคมโลก

2. กำ�กับดูแลม�ตรฐ�นคุณภ�พ         
ระดับบัณฑิตศึกษ�

3. พัฒน�คุณลักษณะของบัณฑิต           
ที่ตอบสนองต่อพลวัตโลก

4. พัฒน�บัณฑิตวิทย�ลัย                     
เป็นองค์กรบริห�รจัดก�ร                      
บัณฑิตศึกษ�อย่�งมืออ�ชีพ

คณะกายภาพบำาบัด
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คณะกายภาพบำาบัด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำาบัด (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร  ผศ.ดร.สายพิณ  ประเสริฐสุขดี E-mail: saipin.pra@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  อ.นันทินี  นวลนิ่ม E-mail: nantinee.nua@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร  โทรศัพท์ 0 2441 5450 ต่อ 12   โทรสาร 0 2441 5454

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ  
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2  502,300 บาท              
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2 650,700 บาท           
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/68.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำาบัด
 
 ประธานหลักสูตร    ผศ.ดร.สุนีย์  บวรสุนทรชัย E-mail: sunee.bov@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ระวีวรรณ  เล็กสกุลไชย E-mail: raweewan.lek@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร  โทรศัพท์ 0 2441 5450 ต่อ 12   โทรสาร 0 2441 5454

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ  
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2 236,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/68.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำาบัดคลินิก
 
 ประธานหลักสูตร  อ.ดร.ชุติมา  ชลายนเดชะ E-mail:  chutima.jal@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.คีรินท์  เมฆโหรา E-mail: keerin.mek@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร  โทรศัพท์ 0 2441 5450 ต่อ 12   โทรสาร 0 2441 5454

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   54,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/68.pdf
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 คณะทันตแพทยศ�สตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แยก
มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อครั้งมีการสถาปนามหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ขึ้น ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะ
ทันตแพทยศาสตร์พญาไท ขึ้นในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ เมื่อ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามเป็น “มหาวิทยาลัย
มหิดล” จึงมีชื่อเป็น คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท มหาวิทยาลัย
มหิดล หลังจากนั้น ได้ขออนุมัติทบวงมหาวิทยาลัย ตัดคำาว่า“พญาไท” 
ออก และใช้ชื่อ “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” มาถึง
ปัจจุบัน

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการ
ศึกษาทางด้านทันตแพทยศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับและมีช่ือเสียงใน
ระดับแนวหน้าของประเทศและนานาชาติ ทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษา
ทางทันตกรรมแห่งเดียวที่สามารถผลิตทันตบุคลากรได้ครบวงจร และ
ให้บริการทางด้านทันตกรรมแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

 ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการ
เรียนการสอนตั้งแต่หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ตลอดจนหลักสูตรหลังปริญญา ทั้งระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงการฝึกอบรมทันตแพทย์
ประจำาบ้าน นอกจากนี้ ยังเป็นสถาบันหลักของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ของทันตแพทยสภา ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติชั้นนำาทั่ว
โลกมากกว่า 20 สถาบัน

วิสัยทัศน์ 
คณะทันแพทยศ�สตร์ที่ดีที่สุด
ของทุกคน

พันธกิจ  
เป็นองค์กรชั้นนำ�ของประเทศ
ที่ดำ�เนินก�รศึกษ� วิจัยวิช�ก�ร
และวิช�ชีพท�งทันตแพทยศ�สตร์ 
เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ของประเทศและประช�คมโลก
ภ�ยใต้ก�รบริห�รที่ยั่งยืนและก้�วหน้�

คณะทันตแพทยศาสตร์
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คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
 ประธานหลักสูตร  ผศ.ดร.ปานจิตต์  ชุณหบัณฑิต   E-mail: panjit.chu@mahidol.ac.th
     โทรศัพท์ 0 2200 7801-3   โทรสาร 0 2200 7848
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.ดร.รัชชพิน เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์   E-mail: ratchapin.sri@mahidol.ac.th
     โทรศัพท์ 0 2200 7805-6    โทรสาร 0 2200 7804

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ  
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1  401,100 บาท             
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 1 448,300 บาท          
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2  491,100 บาท             
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2 628,300 บาท          
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/33.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร  รศ.ดร.พิศลย์  เสนาวงษ์  E-mail: pisol.sen@mahidol.ac.th 
     โทรศัพท์  0 2200 7825-6  โทรสาร  0 2200 7824
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.ดร.ทพญ.กัลยา  ศุพุทธมงคล  E-mail: kallaya.sup@mahidol.ac.th 
     โทรศัพท์ 0 2200 7817-8             โทรสาร  0 2200 7816

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ  
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2  520,300 บาท           
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2 639,500 บาท         
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/33.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร     ผศ.ดร.ปานจิตต์  ชุณหบัณฑิต   E-mail: panjit.chu@mahidol.ac.th
     โทรศัพท์ 0 2200 7801-3   โทรสาร 0 2200 7848
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.รัชชพิน เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์ E-mail: ratchapin.sri@mahidol.ac.th
     โทรศัพท์ 0 2200 7805-6   โทรสาร 0 2200 7804

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ  ก2  408,900 บาท    
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/33.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร  รศ.ทพญ.พรรัชนี  แสวงกิจ E-mail: pornrachanee.saw@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ E-mail: Supatchai.boo@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร   โทรศัพท์ 0-2200-7813-4 โทรสาร 0 2200 7812

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2 1,410,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/33.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป  

 ประธานหลักสูตร  อ.ดร.ทพญ.ศศิภา  ธีรดิลก  E-mail: dtstl@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.ทพ.สมชัย  มโนพัฒนกุล  E-mail: dtsmp@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร   โทรศัพท์ 0 2200 7853-4  โทรสาร 0 2200 7852

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2 264,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/33.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร    ผศ.ดร.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ  E-mail: sirichai.kia@mahidol.ac.th
     โทรศัพท์ 0 2200 7845-6  โทรสาร 0 2200 7844
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.ทพญ.ยสวิมล  คูผาสุข  E-mail: yosvimol.kup@mahidol.ac.th
     โทรศัพท์ 0 2200 7841-2  โทรสาร 0 2200 7840

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2 1,388,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/33.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำาหรับเด็ก  
 
 ประธานหลักสูตร  รศ.ดร.คัดเค้า  วงษ์สวรรค์  E-mail: kutkao.von@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  ผศ.ดร.เข็มทอง  มิตรกูล  E-mail: mkemthong@yahoo.com
 ติดต่อหลักสูตร   โทรศัพท์ 0 2200 7821-2  โทรสาร 0 2200 7820

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2 269,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/33.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ  

 ประธานหลักสูตร    รศ.ดร.พิศลย์  เสนาวงษ์   E-mail: pisol.sen@mahidol.ac.th 
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.ทพ.ศุภศันส์  ทิศทวีรัตน์  E-mail: suppason.thi@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร   โทรศัพท์ 0 2200 7825-6   โทรสาร 0 2200 7824 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2 265,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/33.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  9 วิชาเอก 

 ประธานหลักสูตร   ศ.ทพ.ณัฐเมศร์  วงศ์สิริฉัตร  E-mail: natthamet.won@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูต  รศ.ดร.สิริบังอร พิบูลนิยม โยวิฑูรกิจ  E-mail: sibangon.pib@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร   โทรศัพท์ 0 2200 78456  โทรสาร 0 2200 7844

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2 474,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/33.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร  ยังไม่มีการแต่งตั้ง  E-mail: -
 เลขานุการหลักสูตร ยังไม่มีการแต่งตั้ง  E-mail: -
 ติดต่อหลักสูตร   -

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   229,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/33.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
 
 ประธานหลักสูตร  รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์  ไมตรีรัตนะกุล  E-mail: sammu99@gmail.com
     โทรศัพท์ 0 2200 7856-8  โทรสาร 0 2200 7690
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ทพญ.จิรา  กิติทรัพย์กาญจนา E-mail: yjira@hotmail.com
     โทรศัพท์ 0 2200 7837-8  โทรสาร 0 2200 7836

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   58,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/33.pdf
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก   
สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ)  

 ประธานหลักสูตร  รศ.ดร.บุญนิตย์  ทวีบูรณ์ E-mail: boonyanit.tha@mahidol.ac.th
     โทรศัพท์ 0 2200 7805-6 โทรสาร 0 2200 7804
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ศรัณยา  ตันเจริญ E-mail: salunya.tan@mahidol.ac.th
     โทรศัพท์ 0 2200 7833-4 โทรสาร 0 2200 7832

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  256,700 บาท
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/33.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

 ประธานหลักสูตร  รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์  ไมตรีรัตนะกุล  E-mail: sammu99@gmail.com
     โทรศัพท์ 0 2200 7856-8  โทรสาร 0 2200 7690
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ทพญ.จิรา  กิติทรัพย์กาญจนา E-mail: yjira@hotmail.com
     โทรศัพท์ 0 2200 7837-8  โทรสาร 0 2200 7836

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    58,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/33.pdf
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 คณะเทคนิคก�รแพทย ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้น
มาจาก “โรงเรียนเทคนิคการแพทย์” สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
โดยมีประกาศพระราชกฤษฎีจัดตั้ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 
มีหน้าที่หลักคือ เพื่อจัดการเรียนการสอนสำาหรับการผลิตนักเทคนิค
การแพทย์ และเพื่อให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาได้มีประกาศ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “คณะเทคนิคการแพทย์” ในมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2500 โดยมีศาสตราจารย์
นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ เป็นคณบดีท่านแรก

 ในปี พ.ศ. 2508 ได้ก่อตั้งโรงเรียนรังสีเทคนิคขึ้นเป็นแห่งแรก 
เพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านรังสีวิทยา เป็นโครงการความร่วมมือ 
ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
หลังจากนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่
วิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
เวชศาสตร์ชันสูตรของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคตามความต้องการ
ของประเทศ

 จากความต้องการบุคลากรสาขาเทคนิคการแพทย์ในระดับ
วิทยาการชั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์จึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ขึ้นในปี พ.ศ. 2526 และได้เปิด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ขึ้นในปี พ.ศ. 
2538 หลังจากนั้น  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันวิชาการและมหาวิทยาลัยชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ 
คณะเทคนิคก�รแพทย์ 
มห�วิทย�ลัยมหิดล มุ่งสู่ก�รเป็น
อันดับ 1  ในส�ข�วิช�ชีพ
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในระดับส�กล 
และยกระดับก�รดูแลสุขภ�พ
ที่จับต้องได้แก่สังคม

พันธกิจ  
ผลิตบัณฑิต สร้�งคว�มเป็นเลิศท�ง
วิช�ก�รและก�รวิจัย บริก�รวิช�ก�ร
เป็นผู้นำ�ท�งเทคนิคก�รแพทย์และ
รังสีเทคนิค เพื่อก�รพัฒน�และ
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พแก่สังคม

คณะเทคนิคการแพทย์
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คณะเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร    ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  E-mail: chartchalerm.isa@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  อ.ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์  E-mail: moltira.pro@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร  โทรศัพท์ 0 2441 4371 ต่อ 2202     โทรสาร 0 2441 4380 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผนการเรียนแบบ 1   412,300 บาท          
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ 1   459,500 บาท          
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผนการเรียนแบบ 2
      -  สำาเร็จการศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ใช้เวลาเกิน 5 ป ี 619,300 บาท
      -  สำาเร็จการศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ใช้เวลาไม่เกิน 5 ป ี 502,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ 2   648,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/30.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
 ประธานหลักสูตร  ผศ.ดร.โชติรส  พลับพลึง  E-mail: chotiros.pla@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.สุมนา  ดาเก็ง  E-mail: sumana.dak@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร  โทรศัพท์ 0 2419 7172, 024414371-5 ต่อ 2202
     โทรสาร 0 2441 4380

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก1 228,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2 408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/30.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร    ผศ.ดร.ยุทธพล  วิเชียรอินทร์  E-mail: yudthaphon.vic@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.ธวัชชัย  เอกจีน  E-mail: tawatchai.ekj@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร  โทรศัพท์ 0 2419 7172, 0 2441 4371-5 ต่อ 2202
     โทรสาร 0 2441 4380

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ  ก2 408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/30.pdf
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 คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เดิม
คือภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ สำานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้ยก
ระดับเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ความชำานาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตลอดจนผลิตงานวิจัยต่างๆ โดย
เน้นหนักทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญ และปัญญาประดิษฐ์

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สามารถพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ระบบงาน ออกแบบ
ฐานข้อมูล สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถทำาวิจัยหรือประเมินผลการวิจัยใน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าเป็นอย่างดี

 ในปีการศึกษา 2545 ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดย
มุ่งเน้นผลิตนักวิชาการและนักวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็นนักวิชาการและนักวิจัยขั้นสูง ที่มีองค์ความรู้ความ
สามารถได้มาตรฐานสากล มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ 
สามารถที่จะทำางานวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ เป็นกำาลังสำาคัญ
ในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศ และสามารถก้าวไปสู่ความมีศักยภาพที่
จะพึ่งพาตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้

วิสัยทัศน์ 
มห�วิทย�ลัยมหิดล
เป็นมห�วิทย�ลัยที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นกลไกในก�รขับเคลื่อน
เพื่อมุ่งสู่ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยระดับโลก 

พันธกิจ  
1. บริห�รจัดก�รและพัฒน�โครงสร้�ง 

พื้นฐ�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและ
ก�รสื่อส�ร

2. จัดห�และพัฒน�ระบบส�รสนเทศ และ
บูรณ�ก�รเพื่อให้เกิดก�รใช้ง�นระบบ
ส�รสนเทศ

3.  พัฒน�บุคล�กรทุกระดับให้มี
สมรรถนะด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

4.  บริห�รจัดก�รทรัพย�กรด้�น 
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร   อ.ดร.บุญสิทธิ์  ยิ้มวาสนา   E-mail: boonsit.yim@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.ทรงศรี  ตั้งศรีไพโรจน์   E-mail: songsri.tan@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร  โทรศัพท์ 0 2441 0909, 0 2354 4333  โทรสาร 0 2849 6099 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   412,300 บาท             
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/69.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร  รศ.ดร.ดำารัส  วงศ์สว่าง   E-mail: damras.won@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.อัษฎารัตน์  คูรัตน์   E-mail: assadarat.khu@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร  โทรศัพท์ 0 2441 0909, 0 2354 4333  โทรสาร 0 2849 6099 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2  480,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ข   446,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/69.pdf

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร  อ.ดร.โมเรศ  ปรัชญพฤทธิ์   E-mail: mores.pra@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.วรพันธ์  คู่สกุลนิรันดร์   E-mail: worapan.kun@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร  โทรศัพท์ 0 2441 0909, 0 2354 4333  โทรสาร 0 2849 6099 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2  480,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ข  446,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/69.pdf

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)(ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร    อ.ดร.บุญสิทธิ์  ยิ้มวาสนา   E-mail: boonsit.yim@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ทรงศรี  ตั้งศรีไพโรจน์   E-mail: songsri.tan@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร  โทรศัพท์ 0 2441 0909, 0 2354 4333  โทรสาร 0 2849 6099 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2   425,900 บาท
 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข    472,400 บาท
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/69.pdf



หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 17

 คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิวัฒนา 
การมาจาก “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้” โดย
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุล 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนเพื่อ
อบรมผดุงครรภ์ขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชขึ้น และเริ่มเปิดทำาการ
สอนเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2439 นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และ
หญิงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย ในระยะต่อมาโรงเรียนได้พัฒนา
มาเป็นลำาดับจนเป็น “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะ 
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” 
 
 ปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลได้รับอนุมัติให้ยกวิทยฐานะเป็น “คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับพิเศษ หน้า 18 เล่ม 89 ตอนที่ 103 ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 
7 กรกฎาคม 2515 โดยมีนางสงวนสุข ฉันทวงศ์ เป็นคณบดีคนแรก 
และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ความก้าวหน้าทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามลำาดับ 

 ปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 
ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้เปิดหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมสำาหรับพยาบาลวิชาชีพ 
เพื่อเตรียมพยาบาลให้มีความรู้ความชำานาญในการพยาบาลเฉพาะทาง 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพของพยาบาล อันจะช่วยทำาให้บริการ
ด้านสุขอนามัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

คณะพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์ 
คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย 
มหิดล เป็นสถ�บันก�รศึกษ�ชั้นนำ�
ท�งก�รพย�บ�ลระดับประเทศ และ
น�น�ช�ติ เป็นแกนนำ�ในก�รสร้�งเสริม
สุขภ�วะแก่สังคม 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 

“มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ำ�ท�งปัญญ� 
สร้�งคุณค่�ต่อสังคม” มีคุณลักษณะ 
ต�มค่�นิยมองค์กรและเป็นผู้นำ�   
ในก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะแก่สังคม

2. สร้�งง�นวิจัยที่ส�ม�รถชี้นำ�นโยบ�ย
ระดับองค์กรและระบบบริก�รสุขภ�พ
ของประเทศ และสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่
ในศ�สตร์ท�งก�รพย�บ�ล

3. บริก�รวิช�ก�รที่สะท้อนคว�มเป็นเลิศ
ท�งวิช�ก�รของคณะพย�บ�ลศ�สตร์
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คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ศิริอร  สินธุ  E-mail:  siriorn.sin@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.ดร.อัจฉราพร  สี่หิรัญวงศ์  E-mail: ajcharaporn.see@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7466-80 ต่อ 1750,1751  
    โทรสาร 0 2412 8415 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 443,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28_02.pdf

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ์

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.นิตยา  สินสุกใส   E-mail: nittaya.sin@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.ปิยะนันท์  ลิมเรืองรอง   E-mail: piyanun.lim@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7466-80 ต่อ 1801,1802  
    โทรสาร 0 2412 8415 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ  ก2  238,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ  ข   243,900 บาท 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28_02.pdf

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

 ประธานหลักสูตร    ผศ.ดร.วนิดา  เสนะสุทธิพันธุ์  E-mail: nswsn@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.พรรณรัตน์  แสงเพิ่ม  E-mail: parnnarat.san@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7466-80 ต่อ 1850,1851 
    โทรสาร 0 2412 8415
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2 238,600 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ข  242,900 บาท  
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28_02.pdf
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.นารีรัตน์  จิตรมนตรี   E-mail:  narirat.jit@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.วิราพรรณ  วิโรจน์รัตน์   E-mail: virapun.wir@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5333 ต่อ 2602    โทรสาร 0 2441 5442 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  238,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  242,400 บาท  
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28_02.pdf

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
 
 ประธานหลักสูตร    รศ.ดร.ดวงรัตน์  วัฒนกิจไกรเลิศ   E-mail: doungrut.wat@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.จงจิต  เสน่หา   E-mail: chongchit.san@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7466-80 ต่อ 1952, 1953
    โทรสาร 0 2442 8415 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ  ก2  240,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ  ข  247,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28_02.pdf

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร    รศ.ดร.ดวงรัตน์  วัฒนกิจไกรเลิศ   E-mail: doungrut.wat@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.จงจิต  เสน่หา   E-mail: chongchit.san@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7466-80 ต่อ 1952, 1953
    โทรสาร 0 2442 8415 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ  ก2  168,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28_02.pdf
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 ประธานหลักสูตร    ผศ.ดร.กีรดา  ไกรนุวัตร  E-mail: kerada.kra@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.รักชนก  คชไกร  E-mail: rukchanok.kos@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7466-80  โทรสาร 0 2442 8415 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  242,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  247,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28_02.pdf

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 ประธานหลักสูตร    ผศ.ดร.วิมลนันท์  พุฒิวนิชพงศ์   E-mail: nswsa@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.นพพร  ว่องสิริมาศ   E-mail: nopporn.von@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7466-80 ต่อ 1700,1701 
    โทรสาร 0 2442 8415
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เลือกแผนการเรียนแบบ ก2  239,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เลือกแผนการเรียนแบบ ข   245,400 บาท 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28_02.pdf

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.วิมลนันท์  พุฒิวนิชพงศ์   E-mail: nswsa@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.นพพร  ว่องสิริมาศ   E-mail: nopporn.von@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7466-80 ต่อ 1700, 1701 
    โทรสาร 0 2442 8415 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2  134,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ข   134,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28_02.pdf
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อรวมน  ศรียุกตศุทธ   E-mail: aurawamon.sri@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.พวงเพชร  เกษรสมุทร   E-mail: paungpet.kas@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7466-80 ต่อ 1700,1701 
    โทรสาร 0 2442 8415 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2  443,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ข   490,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/28_02.pdf
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 คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยได้รับการสนับสนุน
จาก “มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์” ทั้งในด้านทุนทรัพย์และบุคลากร และยัง
มีผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่ผ่านการฝึกอบรมจากรประเทศสหรัฐอเมริกา 
และสหราชอาณาจักรอีกจำานวนหนึ่งด้วย 

 ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีโครงการฝึกอบรม 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และสาขาย่อยเฉพาะทาง รวมทั้งการ
วิจัย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีบุคลากรของคณะฯ หลายท่านที่ได้รับรางวัลทั้ง  
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติในสาขาวิทยาศาสตร์ และรางวัล
แม็กไซไซ

 โรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วย ตลอดจนให้คำา
ปรึกษาและแนะนำาในลักษณะของศูนย์รับปรึกษาแก่คนไข้ทุกระดับ 
ซ่ึงการท่ีมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเช่ียวชาญประกอบกับเคร่ืองมือ
ต่างๆ ที่ทันสมัย ทำาให้การรักษาคนไข้ที่มีปัญหาซับซ้อนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 เป้าหมายที่สำาคัญอีกประการของคณะคือ การผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาต่างๆ รวมถึงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
ด้านอื่นๆ ให้มีคุณภาพ อีกทั้ง เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การดูแลรักษา
แบบองค์รวม สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและสามารถทำางาน
ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มความ
สามารถต่อไป

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วิสัยทัศน์ 
คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี
เป็นสถ�บันท�งก�รแพทย์ชั้นนำ�ในระดับ
ส�กล 

พันธกิจ  
บูรณ�ก�รก�รศึกษ� ก�รวิจัย และก�ร
บริก�รสุขภ�พเพื่อสุขภ�วะของสังคม
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก
 

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ภก.ชลภัทร  สุขเกษม  E-mail: chonlaphat.suk@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.เอกวัฒน์  ผสมทรัพย์  E-mail: ekawat.pas@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 1432, 0 2201 1436  โทรสาร 0 2201 1436 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2   497,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2    430,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่นๆ  แผนการเรียนแบบ 2 447,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.อัมรินทร์  ทักขิญเสถียร   E-mail: ammarin.tha@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.อติพร  อิงค์สาธิต   E-mail: teait@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร  โทรศัพท์ 0 2201 1618, 0 2201 1611  โทรสาร 0 2201 1611

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ  
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ 2   639,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผนการเรียนแบบ 1   430,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร   ศ.พญ.ดวงฤดี  วัฒนศิริชัยกุล  E-mail: duangrurdee.wat@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2201 1412  โทรสาร 0 2201 1416
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.ณฐินี จินาวัฒน์  E-mail: jnatini@hotmail.com
    โทรศัพท์ 0 2201 1618   โทรสาร 0 2201 1611 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 1   448,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1    412,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2    502,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่นๆ  แผนการเรียนแบบ 2  502,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ 2      639,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.จันทิมา  ขนบดี  E-mail: chantima.kha@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.จรัสศรี  ธีระกุลชัย  E-mail: jaratsri.the@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 0753            โทรสาร 0 2201 6173

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  238,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.โสภิณ  แสงอ่อน  E-mail: sopin.san@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.พัชรินทร์  นินทจันทร์  E-mail: patcharin.nin@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 1769   โทรสาร 0 2201 1769

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2  261,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อัจฉรียา  ปทุมวัน  E-mail: autchareeya.pat@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ชื่นฤดี  คงศักดิ์ตระกูล  E-mail: chuanruedee.kon@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 0838, 0 2201 0767 
    โทรสาร 0 2201 1673

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  238,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.พรทิพย์  มาลาธรรม  E-mail: porntip.mal@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.สุปรีดา  มั่นคง  E-mail: supreeda.mon@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 0694, 02 201 0604
    โทรสาร 0 2201 1673

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  241,600 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

 ประธานหลักสูตร   ผศ.ดร.ขนิตฐา  หาญประสิทธิ์คำา   E-mail: rakhp@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.กุสุมา  คุววัฒนสัมฤทธ์   E-mail: kusuma.khu@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 2596, 0 2201 3333  โทรสาร 0 2201 1673

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  238,600 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 ประธานหลักสูตร   รศ.ดร.นพวรรณ  เปียซื่อ  E-mail: noppawan.pia@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ผจงจิต  ไกรถาวร  E-mail: phachongchit.kra@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 2895, 0 2201 1832  
    โทรสาร 0 2201 1673

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  243,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)
 

ประธานหลักสูตร รศ.ดร.นพวรรณ  เปียซื่อ  E-mail: noppawan.pia@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.ผจงจิต  ไกรถาวร  E-mail: phachongchit.kra@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 2895, 0 2201 1832  
    โทรสาร 0 2201 1673

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2  111,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.พูลสุข  เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์  E-mail: poolsuk.jan@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร. สิริรัตน์  ลีลาจรัส   E-mail: sirirat.leelacharas@gmail.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 0638    โทรสาร 2201 2858

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2  476,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร

 ประธานหลักสูตร   ศ.นพ.อภิชาติ  จิตต์เจริญ   E-mail: raaco@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.นพ.สมเกียรติ  สีตวาริน   E-mail: ssitavr@hotmail.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 1412      โทรสาร 0 2201 1416

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2  236,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.เจียมใจ  จีระอัมพร   E-mail: rajjr@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2201 1515, 0 2201 1525  โทรสาร 0 2354 7293 
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.กัลยาณี  มกราภิรมย์   E-mail: kalyanee.mak@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2201 2208, 0 2201 2425  โทรสาร 0 2201 2208
     
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  241,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข      244,800 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก

 ประธานหลักสูตร   รศ.ดร.ภก.ชลภัทร  สุขเกษม   E-mail: chonlaphat.suk@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.เอกวัฒน์  ผสมทรัพย์   E-mail: ekawat.pas@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 1432, 0 2201 1436     โทรสาร 0 2201 1436

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  252,900 บาท
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร   รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ   E-mail: prut.han@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2201 2729    โทรสาร 0 2201 1516
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์   E-mail: suchin.wor@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2201 1444   โทรสาร 0 2354 7266

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก1    288,900 บาท
 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2     426,900 บาท
 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข      473,400 บาท
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.พวงเพ็ญ  ตั้งบุญดวงจิตร  E-mail: puangpen.tan@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.วิทยา  สังขรัตน์  E-mail: sungkarat@gmail.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 2465-6  โทรสาร 0 2201 1297

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  250,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ศ.พญ.ดวงฤดี  วัฒนศิริชัยกุล  E-mail: ratransmed@mahidol.ac.th 
เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ณฐินี  จินาวัฒน์  E-mail: jnatini@hotmail.com

 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 1618  โทรสาร 0 2201 1611 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ  
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร     E-mail :
 เลขานุการหลักสูตร     E-mail: 
 ติดต่อหลักสูตร

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900.-
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22_03.pdf
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 คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล เป็นโรง
พยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ได้รับพระมหา 
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย “โรงเรียนแพทยากร” ขึ้น ณ
โรงศิริราชพยาบาล ซึ่งได้เริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2433 
นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกสำาเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตร
แพทย์ ในปี พ.ศ. 2436 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์นี้ได้รับ
พระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ว่า “ราชแพทยาลัย” 
 จากโรงเรียนแพทย์ ได้พัฒนาขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ จัด 
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จากนั้นได้จัดตั้ง “มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์” และใน พ.ศ. 2512 ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยา- 
ลัยมหิดล จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเป็น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เริ่มการฝึกอบรมแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 โดยยังไม่มีหลักสูตรแน่ชัด
แพทย์ท่ีจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและมีความต้องการเป็น
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสมัครอยู่ปฏิบัติงานในสาขาที่สนใจในตำาแหน่ง
แพทย์ประจำาบ้าน (House Officer) นอกจากนั้น ได้เปิดหลักสูตร
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยเน้นทางด้านการวิจัย ต่อมาเมื่อ
แพทยสภามีนโยบายให้มีโครงการอบรมแพทย์เพ่ือเป็นแพทย์เฉพาะ
ทาง โดยมีหลักสูตรที่ชัดเจน ในปี พ.ศ. 2512 คณะฯ จึงได้เริ่มการฝึก
อบรมตามนโยบายดังกล่าว
 ปัจจุบันงานการศึกษาหลังปริญญา นอกจากจะรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการการฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน แพทย์เฟลโลว์ การ
จัดการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาการสำาหรับแพทย์แล้ว ยังรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วิสัยทัศน์ 
คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ลเป็น
สถ�บันท�งก�รแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่
คว�มเป็นเลิศระดับส�กล 
 

พันธกิจ  
คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล  
มีพันธกิจที่จะจัดก�รศึกษ� เพื่อผลิต
บัณฑิตและบุคล�กรท�งก�รแพทย์
ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�ง 
ทำ�ก�รวิจัย สร้�งบรรย�ก�ศท�งวิช�ก�ร 
ให้บริก�รท�งก�รแพทย์ที่มีคุณภ�พ 
คุณธรรม ทันสมัย ได้ม�ตรฐ�นส�กล 
สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของประเทศ 
และนำ�ม�ซึ่งศรัทธ�และคว�มนิยมสูงสุด
จ�กประช�ชน รวมทั้ง ชี้นำ�สังคมไทย
ในด้�นสุขภ�พอน�มัยและคุณภ�พชีวิต
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร    ผศ.ดร.ไอยฤทธิ์  ไทยพิสุทธิกุล   E-mail: iyarit.tha@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.นพ.ณัฎฐนันท์  ปิ่นชัย   E-mail: nadthanan.pin@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7054    โทรสาร 0 2411 3106

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 1   448,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   401,100 บาท 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  628,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   491,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.เนตรนภิส  ธีระวัลย์ชัย  E-mail: nednapis.tir@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.นพ.ชยานนท์  พีระพิทยมงคล  E-mail: chayanon.pee@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7581  โทรสาร 0 2419 9141

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  628,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
 
 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ  พานิช  E-mail: uraiwan.pan@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ศิวนนท์  จิรวัฒโนทัย  E-mail: siwanon.jir@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7565              โทรสาร 0 2419 7206

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  639,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ศ.ดร.สุนีย์  กอรปศรีเศรษฐ์   E-mail: grsks@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.ปีติ  ธุวจิตต์   E-mail: petthu@msn.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7000 ต่อ 6635, 6636  โทรสาร 0 2418 1636

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2    675,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2    502,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่นๆ แผนการเรียนแบบ 2  502,300 บาท
  เปลี่ยนหลักสูตรระดับปริญญาโทมาศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แผนการเรียนแบบ 2   675,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร    ผศ.ดร.นพ.สรชัย  ศรีสุมะ   E-mail: sorachai.sri@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.พญ.เรวิกา  ไชยโกมินทร์   E-mail: reawika.cha@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7577, 0 2419 8770  โทรสาร 0 2411 5009

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2   639,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,300 บาท
  เปลี่ยนหลักสูตรระดับปริญญาโทมาศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แผนการเรียนแบบ 2   639,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร    รศ.ดร.สิทธา  ปิยสีลกุล  E-mail: sitha.piy@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.เบญจพร  พานิชเจริญ  E-mail: benjaporn.pan@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7035  โทรสาร 0 2419 8523

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2   661,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   513,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

 ประธานหลักสูตร    ผศ.ดร.ภัสรา  ลานเหลือ   E-mail: sipll@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.ศิรินุช  ศรีเจริญเวช   E-mail: sirinush.sri@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7035                    โทรสาร 0 2419 8523

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  236,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร    ผศ.ดร.ไอยฤทธิ์  ไทยพิสุทธิกุล   E-mail: iyarit.tha@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.นพ.ณัฎฐนันท์  ปิ่นชัย   E-mail: nadthanan.pin@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7054    โทรสาร 0 2411 3106

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.พญ.วรพรรณ  ศิริวัฒนอักษร   E-mail: sivsr@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.ดร.ชัชวาลย์  ศรีสวัสดิ์   E-mail: sicss@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7581   โทรสาร 0 2419 9141

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจำาลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์

 ประธานหลักสูตร  ผศ.ดร.พุฒินันท์  แพทย์พิทักษ์   E-mail: puttinun.pat@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.นพพล  เผ่าสวัสดิ์   E-mail: nopphol.pau@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7437                   โทรสาร 0 2419 7433

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  241,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ฉลองขวัญ  ตั้งบรรลือกาล  E-mail: chalongkwan.tan@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.นพ.วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์  E-mail: sivfs@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 6547-8  โทรสาร 0 2411 3426

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  256,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ  พานิช  E-mail: uraiwan.pan@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ศิวนนท์  จิรวัฒโนทัย  E-mail: siwanon.jir@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7565                  โทรสาร 0 2419 7206

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2       408,900 บาท 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
 
 ประธานหลักสูตร ศ.ดร.สุนีย์  กอรปศรีเศรษฐ์   E-mail: grsks@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.ปีติ  ธุวจิตต์   E-mail: petthu@msn.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7000 ต่อ 6635, 6636  โทรสาร 0 2418 1636

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

 ประธานหลักสูตร อ.วิโรจน์  จงกลวัฒนา  E-mail: sivjk@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร     E-mail:  
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 8081 ต่อ 113     โทรสาร 2412 8419

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2 239,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสี

 ประธานหลักสูตร รศ.มลุลี  ตัณฑวิรุฬห์ E-mail: simtt@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ศ.ภาวนา  ภูสุวรรณ E-mail: sipps@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7078-9 โทรสาร 0 2411 3341

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  237,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf



หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 35

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก

 ประธานหลักสูตร  รศ.ดร.พญ.ธนวรรณ  กุมมาลือ E-mail: sitkm@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร รศ.พญ.ดาราวรรณ  วนะชิวนาวิน E-mail: sidwn@mahidol.ac.th
    อ.ดร.ลดาวัลย์  โควาวิเศษสุต E-mail: 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 6468 โทรสาร 0 2419 6470

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  236,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.นพ.สรชัย  ศรีสุมะ   E-mail: sorachai.sri@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.นราวุฒิ ภาคาพรต   E-mail : narawut.pak@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7577, 0 2419 8770  โทร 0 2411 5009

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ประพัฒน์  สุริยผล E-mail :sipur@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2419 2715-7 โทรสาร 0 24110155 
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.นพ.ภูมิ  สุขธิติพัฒน์ E-mail: bhoom.suk@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2419 9146               โทรสาร 024199141

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  417,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.นพ.ประวิทย์  อัครเสรีนนท์   E-mail: pravit.auk@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.พญ.พินภัทร  ไตรภัทร   E-mail: pinpat.tri@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7565                   โทรสาร 0 2419 7206

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  244,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข         244,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

 ประธานหลักสูตร รศ.สุดสบาย  จุลกทัพพะ  E-mail: siscl@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.ดร.สุชีรา  ภัทรายุตวรรตน์  E-mail: sucheera.pha@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 24194293-8  โทรสาร 0 2411 3430

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2 245,300 บาสท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ศ.พญ.สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์   E-mail: sisur@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.นพ.สิทธิ์  สาธรสุเมธี   E-mail: sith.sat@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7990, 0 2419 7979     โทรสาร 0 2411 3256 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  426,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  473,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf
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หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด

 ประธานหลักสูตร รศ.วินัย  รัตนสุวรรณ   E-mail: srwrt@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.วีรศักดิ์  เมืองไพศาล   E-mail: siwmp@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 7284 , 0 2419 8388 โทรสาร 0 2411 5034

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  246,100 บาท 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร      E-mail :
 เลขานุการหลักสูตร     E-mail : 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์   โทรสาร

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร    รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์  E-mail: sicir@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.วรวรรณ  วาณิชย์เจริญชัย  E-mail: srvvn@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2419 8013-4                 โทรสาร 0 2412 9610

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  182,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  195,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน สาขาวิชาชีวเคมี

 ประธานหลักสูตร    ศ.พญ.นีโลบล  เนื่องตัน E-mail: sinnt@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ E-mail: sipwy@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 24197581 โทรสาร 0 24199141 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   54,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

 ประธานหลักสูตร รศ.พญ.นัยนา  อรุณพฤกษากุล   E-mail: nging2day@gmail.com
    โทรศัพท์ 0 2419 7990, 0 2419 7979  โทรสาร 0 2411 3256
 เลขานุการหลักสูตร รศ.นพ.อาศิส  อุนนะนันทน์   E-mail: uaasis@yahoo.com
    โทรศัพท์ 0 2419 7964   โทรสาร 02 4128172 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  4,100 บาท/ปี
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/20_02.pdf
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 คณะเภสัชศ�สตร์ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์พญาไท มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 
2511 ตามนโยบายของรัฐบาลในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
ทางด้านการแพทย์ พ.ศ. 2510-2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการ
ผลิตเภสัชกร ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทาน
นาม “มหิดล” เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
มีมติอนุมัติให้คณะเภสัชศาสตร์พญาไท ตัดคำาว่า “พญาไท” ออก และ
ใช้ชื่อ “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 มา
จนถึงปัจจุบัน

 เภสัชกรถือเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำาคัญ
ในการดูแลการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับผู้ป่วย ดูแลการผลิต
ยาให้มีคุณภาพในการรักษาโรค รวมทั้งคิดค้นยาใหม่หรือพัฒนารูแบบ
ยาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาหรือการออกฤทธิ์ของตัวยา 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันสำาคัญใน
การผลิตเภสัชกรทีมีคุณภาพให้กับประเทศ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดจนหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเป็นผู้มีความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดย
ปัจจุบันหลักสูตรในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกมีจำานวน 
15 หลักสูตร ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรวิชาชีพ ดำาเนินการสอน
โดยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยชั้นนำาของต่างประเทศมาให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

คณะเภสัชศาสตร์

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถ�บันชั้นนำ�ในก�รสร้�งเภสัชกร 
ที่โดดเด่น ยกระดับม�ตรฐ�นวิช�ก�ร 
ด้�นเภสัชศ�สตร์ และให้คว�มรู้  
เพื่อสร้�งสังคมที่ดีขึ้น
 

พันธกิจ  
1. สร้�งบัณฑิตที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น

ทัดเทียมกับสถ�บันก�รศึกษ�ชั้นนำ�  
ในเอเชีย มีคุณธรรม และตอบสนอง
คว�มต้องก�รของสังคม

2. ผลิตและเผยแพร่ง�นวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีม�ตรฐ�นในระดับ 
ประเทศและน�น�ช�ติ

3. เป็นศูนย์กล�งให้บริก�รวิช�ก�รด้�น
ย� อ�ห�ร เครื่องสำ�อ�ง และสมุนไพร 
เพื่อก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน

4. เสริมสร้�งและสนับสนุนด้�นศิลป
วัฒนธรรม เพื่อดำ�รงเอกลักษณ์   
คว�มเป็นไทย
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.สาธิต  พุทธิพิพัฒน์ขจร   E-mail: satit.put@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 1201  โทรสาร 0 2354 4326 
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.อัญชลี  จินตพัฒนากิจ   E-mail: anchalee.jin@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 1300  โทรสาร 0 2354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  797,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   538,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)   

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.วีณา  จิรัจฉริยากูล    E-mail: weena.jir@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 5530, 5531  โทรสาร 0 2354 4326 
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.จุฑารัตน์  พิมพ์ทนต์    E-mail: jutarat.pim@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 5402   โทรสาร 0 2354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2           676,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ  แผนการเรียนแบบ 2 698,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียน แบบ 2     538,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ปริ่มเฉนียน  มุ่งการดี  E-mail: Primchanien.moo@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 1133  โทรสาร 0 2354 4326
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.สุจิตรา  ทองประดิษฐ์โชติ  E-mail: suchitra.tho@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 5602, 5603  โทรสาร 0 2354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2         676,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   527,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   549,500 บาท*             
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf
 *เป็นหลักสูตรที่ได้รับปริญญา 2 ใบ ค่าธรรมเนียมการศึกษายังไม่รวมค่าใช่จ่ายในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  

คณะเภสัชศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.เพ็ญโฉม  พึ่งวิชา   E-mail: penchom.peu@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ  5602, 5603   โทรสาร 0 2354 4326 
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.วีณา  นุกูลการ   E-mail: veena.nuk@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 5530, 5531   โทรสาร 0 2354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  709,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   533,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.บุษบา  จินดาวิจักษณ์   E-mail: busba.chi@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.กฤตติกา  ตัญญะแสนสุข   E-mail: krittika.tan@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2644 8678 ต่อ 1300   โทรสาร 0 2354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  723,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   539,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ชะอรสิน  สุขศรีวงศ์   E-mail: chaoncin.ssw@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.ดร.อาทร  ริ้วไพบูลย์   E-mail: arthorn.rie@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 1300  โทรสาร 0 2354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  784,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   460,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   573,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf
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หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.สาธิต  พุทธิพิพัฒน์ขจร   E-mail: satit.put@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 1201  โทรสาร 0 2354 4326
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.อัญชลี  จินตพัฒนากิจ   E-mail: anchalee.jin@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 1300  โทรสาร 0 2354 4326 
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2       429,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร  รศ.ดร.จิรภรณ์  อังวิทยาธร   E-mail: jiraporn.ung@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 02-644 8677-91 ต่อ 5402   โทรสาร 0 2354 4326
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ปองทิพย์  สิทธิสาร   E-mail: pongtip.sit@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท์ 0 2644 8678 ต่อ 5530, 5531 โทรสาร 0 2354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  429,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ศรีจันทร์  พรจิราศิลป์   E-mail: srichan.pho@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 5630       โทรสาร 0 2354 4326
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.จิระพรรณ จิตติคุณ   E-mail: jiraphun.jit@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 5732  โทรสาร 0 2354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2       419,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.วิมล  ศรีศุข    E-mail: vimol.sri@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.อรสา  สุริยาพันธ์   E-mail: orasa.sur@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร  โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 5706, 5707
    โทรสาร 0 2354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2       429,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.วีณา  จิรัจฉริยากูล   E-mail: weena.jir@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 5530  โทรสาร 0 2354 4326
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.จุฑารัตน์  พิมพ์ทนต์   E-mail: jutarat.pim@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 5402  โทรสาร 0 2354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2       429,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ปริ่มเฉนียน  มุ่งการดี  E-mail: primchanien.moo@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 1133 โทรสาร 0 2354 4326
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ  E-mail: suchitra.tho@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 5602 โทรสาร 0 2354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  416,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์  
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.เพ็ญโฉม  พึ่งวิชา   E-mail: penchom.peu@mahidol.ac.th
    โทรศำพท์ 0 2644 8677–91 ต่อ 5602   โทรสาร 0 2354 4326
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.รุ่งระวี  เต็มศิริฤกษ์กุล   E-mail: rungravi.tem@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 5551  โทรสาร 02 354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2       429,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.บุษบา  จินดาวิจักษณ์   E-mail: busba.chi@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.กฤตติกา  ตัญญะแสนสุข   E-mail: krittika.tan@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 1300  โทรสาร 0 354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2       429,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.บุษบา  จินดาวิจักษณ์   E-mail: busba.chi@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.กฤตติกา  ตัญญะแสนสุข   E-mail: krittika.tan@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 1300  โทรสาร 0 354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2       270,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์ และการ
บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ชะอรสิน  สุขศรีวงศ์   E-mail :chaoncin.ssw@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.ดร.อาทร  ริ้วไพบูลย์   E-mail: arthorn.rie@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2644 8677-91 ต่อ 1300  โทรสาร 0 354 4326

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2       455,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf
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 คณะวิทย�ศ�สตร์ ได้รับการประกาศจัดตั้งในพระราช
กฤษฎีกาฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ให้เป็น “โรงเรียนเตรียม
วิทยาศาสตร์การแพทย์” มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาเตรียมแพทย์
และเตรียมประเภทวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาได้รับ
การยกฐานะขึ้นเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอนหลักสูตร
สาขาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท และระดับปริญญาเอกในเวลาต่อมา โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ดำารงตำาแหน่งคณบดีท่านแรก
 ครั้นเมื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย จึง
ได้มี “ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
มหิดล” ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2512 ให้คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นที่จะเป็นคณะ
วิทยาศาสตร์ชั้นนำาในระดับสากล โดยมีพันธกิจในการสร้างทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพระดับสากล 
ก่อประโยชน์ต่อสังคม อันได้แก่ จัดการเรียนการสอนในระดับต่างๆ 
ตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและปรีคลีนิก และการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ในระดับสูง รวมถึง การวิจัยที่ครอบคลุมตั้งแต่งาน
วิจัยพื้นฐานถึงงานวิจัยประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและ
การผลิต และบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

คณะวิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์ 
เป็นคณะวิทย�ศ�สตร์ชั้นนำ�
ในระดับส�กล
 

พันธกิจ  
สร้�งทรัพย�กรบุคคล
ที่มีคว�มรู้คู่คุณธรรม และ
ผลิตผลง�นวิจัยคุณภ�พส�กล
ที่ก่อประโยชน์ต่อสังคม
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช  E-mail: permphan.dha@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ไกร  มีมล   E-mail: krai.mee@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5402   โทรสาร 0 2354 7168

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ 2    648,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ แผนการเรียนแบบ 2 639,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผนการเรียนแบบ 2    502,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่นๆ แผนการเรียนแบบ 2  538,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.มนต์ทิพย์  เทียนสุวรรณ E-mail: montip.tie@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.สมศักดิ์  โอฬารกิจเจริญ E-mail: somsak.ora@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5340-3 โทรสาร 0 2201 5343

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 1 448,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1  412,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2 502,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2  625,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

คณะวิทยาศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อทิตยา  ศิริภิญญานนท์  E-mail: atitaya.sir@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ปรียานุช  แสงไตรรัตน์นุกูล  E-mail: preeyanuch.san@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5110-3         โทรสาร 0 2354 7151

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ 2             709,300 บาท
  ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2    502,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่นๆ แผนการเรียนแบบ 2  502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ผดุงศรี  ดับส์   E-mail: padungsri.vic@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.รดีกร  อัครวงศาพัฒน์   E-mail: radeekorn.akk@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5671   โทรสาร 0 2644 5411

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ  2           639,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ  2   502,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่นๆ แผนการเรียนแบบ 2  502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร   ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา  E-mail: kittisak.yok@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.อรชุมา  อิฐสถิตไพศาล  E-mail: ornchuma.its@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5600-1              โทรสาร 0 2354 7174

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2 628,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2  502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ชูวงศ์  เอื้อสุขอารี  E-mail: choowong.aue@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  รศ.ดร.อรุณี  อหันทริก  E-mail: arunee.aha@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5250  โทรสาร 0 2354 7161

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  601,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2  473,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สิริพงษ์  ฐิตะมาดี  E-mail: siripong.thi@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.สิริพงษ์  ฐิตะมาดี  E-mail: siripong.thi@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5310-2               โทรสาร 0 2354 7160

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  673,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2  502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.วรรณีย์  จิรอังกูรสกุล   E-mail: wannee.jir@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.พรทิพย์  ชัยชมภู   E-mail: pornthip.chh@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5550   โทรสาร 0 2354 7158

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   412,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2   639,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร ศ.ดร.ศกรณ์  มงคลสุข   E-mail: skorn.mon@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  รศ.ดร.กรองทอง  ยุวถาวร   E-mail: krongtong.yoo@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5641-2   โทรสาร 0 2354 7157

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1    412,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2    639,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่นๆ แผนการเรียนแบบ 2 513,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.วีระชัย  สิริพันธ์วราภรณ์   E-mail: weerachai.sir@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.ชรินทร์  โหมดชัง   E-mail: charin.mod@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5770-1   โทรสาร 0 2354 7159

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   497,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  628,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ดาราวรรณ  ปิ่นทอง   E-mail: darawan.pin@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ณัฎฐิณี  จันทรรัตโนทัย   E-mail: nattinee.jan@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5641-2   โทรศัพท์ 0 2354 7157

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   412,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  639,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำาลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร  รศ.ดร.วิฑูร  แสงศิริสุวรรณ  E-mail: Vitoon.sae@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.เทพมนัส  บุปผาอินทร์  E-mail: tepmanas.bup@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5610  โทร 0 2354 7154

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2 639,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2  502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.สมบัติ  ธนะวันต์   E-mail: sombat.tha@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.รัตนา  ฉันทเตยานนท์   E-mail: ratana.cha@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 9816-20  ต่อ  1115  โทรสาร 0 2441 0511

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  639,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ  (หลักสูตรนานา ชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์  เกิดเจริญ   E-mail: teerakiat.ker@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2201 5770-1    โทรสาร 0 2354 7159
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ดาครอง  พิศสุวรรณ   E-mail: dakrong.pis@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2201 5471   โทรศัพท์ 0 2644 5426

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 1    448,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1    412,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2   637,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2    506,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาอื่นๆ แผนการเรียนแบบ 2  614,700 บาท
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.จงกลณี  วัฒนาเพิ่มพูล  E-mail: jonggonnee.wat@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.วิชชุดา  แสงสว่าง  E-mail: witchuda.san@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5610  โทรสาร 0 2354 7154
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1  412,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2 639,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2  610,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ณัฏฐินี  พันธ์วิศวาส E-mail: nathinee.pan@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.งามนิจ  ชื่นบุญงาม E-mail: scncr@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5234 โทรสาร 0 2354 7172

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2    502,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่นๆ  แผนการเรียนแบบ 2  502,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2   639,500 บาท
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง  
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ   E-mail: kanokpan.won@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.รพีพรรณ  วานิชวิริยกิจ   E-mail: rapeepun.van@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5402   โทรสาร 0 2354 7168

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ดวงกมล   เบ้าวัน  E-mail: duangkamon.bao@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.วรรณนิกา  แสวงทอง  E-mail: wannika.saw@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5340-3  โทรสาร 0 2201 5343

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2 408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อทิตยา  ศิริภิญญานนท์  E-mail: atitaya.sir@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล  E-mail: preeyanuch.san@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5110-3  โทรสาร 0 2354 7151

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ผดุงศรี  ดับส์  E-mail: padungsri.vic@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.รดีกร  อัครวงศาพัฒน์  E-mail: radeekorn.akk@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5671  โทรสาร 0 2644 5411

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา   E-mail: kittisak.yok@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  อ.ดร.อรชุมา  อิฐสถิตไพศาล   E-mail: ornchuma.its@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5600-1   โทรสาร 0 2354 7174

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.เมธา  มีแต้ม   E-mail: metha.mee@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ชลิตา  คงฤทธิ์  E-mail: chalita.kon@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5250  โทรสาร 0 2354 7161

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สิริพงษ์  ฐิตะมาดี  E-mail: siripong.thi@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.สิริพงษ์  ฐิตะมาดี  E-mail: siripong.thi@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5310-2  โทรสาร 0 2354 7160

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก1  300,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.อจิรภาส์  พันธัย  E-mail: achirapa.ban@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 201 5550                  โทรสาร 0 2354 7158
 เลขานุการหลักสูตร  ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี  E-mail: rachapak.chi@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2201 5770-1   โทรสาร 0 2354 7159

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  440,300 บาท
  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
 
 ประธานหลักสูตร  อ.ดร.อมรรัตน์  นรานันทรัตน์ เจนเซน E-mail: amornrat.nar@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.พรทิพย์  ชัยชมภู  E-mail: pornthip.chh@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5550  โทรสาร 0 2354 7158

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา  (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร ศ.ดร.ศกรณ์  มงคลสุข   E-mail: skorn.mon@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2201 5310-2                 โทรสาร 0 2354 7160
 เลขานุการหลักสูตร  รศ.ดร.กรองทอง  ยุวถาวร   E-mail: krongtong.yoo@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2201 5641-2   โทรสาร 0 2354 7157

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.วีระชัย  สิริพันธ์วราภรณ์   E-mail: weerachai.sir@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  ผศ.ดร. ชรินทร์ โหมดชัง   E-mail: charin.mod@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5770-1    โทรสาร 0 2354 7159

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  426,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ณัฐวุธ  สิบหมู่   E-mail: nathawut.sib@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  อ.ดร.พรทิพา  กอประเสริฐถาวร   E-mail: porntipa.kor@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5641-2   โทรสาร 0 2354 7157

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.สมบัติ  ธนะวันต์   E-mail: sombat.tha@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.รัตนา  ฉันทเตยานนท์   E-mail: ratana.cha@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 9816-20 ต่อ 1115  โทรสาร 0 2441 0511

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์  เกิดเจริญ   E-mail: teerakiat.ker@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.กิตติทัศน์  สุบรรณจุ้ย   E-mail: kittitat.sub@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5770-1    โทรสาร 0 2354 7159

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  413,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อาทิตย์  ไชยร้องเดื่อ   E-mail: arthit.chi@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.วิชชุดา  แสงสว่าง   E-mail: witchuda.san@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5610   โทรสาร 0 2354 7154

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำาลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.ทศพร  ยิ้มลมัย  E-mail: tossaporn.yim@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.สัณหภาส  สุดวิลัย  E-mail: sunhapas.soo@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5610  โทรสาร 0 2354 7154

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2 408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_03.pdf
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 คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เนื่องมาจากปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาลจึง
มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่มี
โครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพ ขีดความสามารถ และความพร้อม 
ที่จะเปิดสอนในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรให้
เพียงพอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจที่ขยายตัว 
อย่างรวดเร็ว

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 
2533 จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในช่วง
แรกได้อาศัยอาคารโรงประลองของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร-
ศาสตร์ เป็นสำานักงานและอาคารเรียนชั่วคราว กระทั่งในปี พ.ศ. 2536 
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงสามารถใช้ดำาเนิน
การเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ

 ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี 9 หลักสูตร ปริญญาโท 11  หลักสูตร และ ระดับปริญญา
เอก 6 หลักสูตร โดยในแต่ละปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่สำาคัญต่อการพัฒนาประเทศปีละมากกว่า 300 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ 
วิจัยบูรณ�ก�รมุ่งสู่วิศวกรรมระดับโลก 

พันธกิจ  
มุ่งสร้�งสรรค์นวัตกรรม วิจัย และ  
วิช�ก�รท�งด้�นวิศวกรรมเชิงบูรณก�ร 
ระดับโลก เพื่อก�รพัฒน�บัณฑิตให้มี
กระบวนก�รคิด จิตอ�ส� และคว�มพร้อม
ในก�รพัฒน�ท�งด้�นวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมไทย
และประช�คมโลก
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.จิรพรรณ  เลี่ยงโรคาพาธ  E-mail: jirapan.lia@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.รณชัย  ศิโรเวฐนุกูล  E-mail: ronnachai.sir@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6201-2  โทรสาร 0 2889 2138 ต่อ 6229 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผนการเรียนแบบ   2646,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์  ยศวัฒน   E-mail: egnyw@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.เทียนไชย  ตันไทย   E-mail: tienchai.ton@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6101-2   โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6129 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 1  479,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   412,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  659,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   522,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdff

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ชาคริต  สุวรรณจำารัส   E-mail: chakrit.suv@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.อิทธิโชติ  จักรไพวงศ์   E-mail: ittichote.chu@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6401-3      โทรสาร 0-2441-9731 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   412,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   423,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์   E-mail: egjst@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ศนิตตา  ทองแพง   E-mail: sanitta.tho@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6351-2     โทรสาร 0 2889 2138 ต่อ 6367
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ     2733,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ     2709,300 บาท
  เปลี่ยนการศึกษาระดับปริญญาโทมาเป็นหลักสูตรปริญญาเอก แผนการเรียน แบบ 2 646,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำา
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.รันจนา  จินดัล   E-mail: egrjd@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.รมณีย์  ทองดารา   E-mail: romanee.tho@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6396-7   โทรสาร 0 2889 2138 ต่อ 6388 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 1  509,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   462,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  689,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   522,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประธานหลักสูตร   ผศ.ดร.สุภาภรณ์  เกียรติสิน   E-mail: supaporn.kit@hotmail.com
 เลขานุการหลักสูตร  ผศ.ดร.อดิศร  ลีลาสันติธรรม   E-mail: adisorn.lee@hotmail.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ  6301-3  โทรสาร 0 2441 9731

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   429,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  656,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   565,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร   ผศ.ดร.สุภาภรณ์  เกียรติสิน   E-mail: tom_kiattisin@hotmail.com
 เลขานุการหลักสูตร  ผศ.ดร.อดิศร  ลีลาสันติธรรม   E-mail: ladisorn@hotmail.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ  6301-3  โทรสาร 0 2441 9731

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  202,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  214,600 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.รังสิพรรณ  มฤคทัต  E-mail: rangsipan.mar@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.วศิน  สุทธิฉายา   E-mail: vasin.sut@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6251-2  โทรสาร 0 2889 2138 ต่อ 6259
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  202,400 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข   209,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.จุฬารัตน์  ศักดารณรงค์   E-mail: chularat.sak@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.วรนารถ  จงเลิศจรรยา   E-mail: woranart.jon@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ  6101-2  โทรสาร 0 2889 2138 ต่อ 6129 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก1  228,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  236,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ธีรพร  รับคำาอินทร ์  E-mail: theeraporn.rob@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ภัทรพร คิม  E-mail: pattaraporn.kim@mahidol.ac.th
    ผศ.ดร.เทียนไชย ตันไทย  E-mail: tienchai.ton@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท ์0 2889 2138 ต่อ 6101-2  โทรสาร 0 2889 2138 ต่อ 6129 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2   426,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ชาคริต  สุวรรณจำารัส   E-mail: chakrit.suv@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์   E-mail: ittichote.chu@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท ์0 2889 2138 ต่อ 6401-3   โทรสาร 0-2441-9731

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  249,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์  E-mail: yodchanan.won@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.นรเศรษฐ์  ณ สงขลา  E-mail: norased.nas@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท ์0 2889 2138 ต่อ 6351-2  โทรสาร 0 2889 2138 ต่อ 6367
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  438,900 บาท 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.สมนิดา ภัทรนันท์  E-mail: somnida.rat@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.ชัชวาลย์  เยรบุตร  E-mail: chuttchaval.jer@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท ์0 2889 2138 ต่อ 6501  โทรสาร 0 2889 2138 ต่อ 6529
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  229,100 บาท 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์   E-mail: thatchavee.lee@mahidol.edu
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.ประวีณ  ชมปรีดา   E-mail: praveen.cho@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6396-7   โทรสาร 0 2889 2138 ต่อ 6388
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  428,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำา 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สุวรรณา  บุญตานนท์   E-mail: suwanna.boo@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  อ.ดร. รมณีย์ ทองดารา   E-mail: romanee.tho@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6396-7   โทรสาร 0 2889 2138 ต่อ 6388 
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  426,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ธนกรณ์  แน่นหนา    E-mail: thanakorn.nae@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีตระกูลชัย   E-mail: kiattisak.sri@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6201-2   โทรสาร  2889 2138 ต่อ 6229 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  289,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
(ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.ธัชชะ  จุลชาต   E-mail: tatcha.chu@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ก่อพร  พันธุ์ยิ้ม   E-mail: korporn.pan@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6501   โทรสาร 0 2889 2138 ต่อ 6529 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  240,400 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  243,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_02.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_03.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/38_2559.pdf
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 คณะเวชศ�สตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมคือ
คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2503 เพื่อสอนและอบรมแพทย์และบุคลากร
ทางด้านการแพทย์ให้มีความรู้ความชำานาญในการบำาบัด รักษา และ
ป้องกันโรคเขตร้อน รวมถึง การศึกษาวิจัยค้นคว้าเพื่อการแก้ปัญหา
โรคเขตร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ พร้อมทั้งให้บริการ
รักษาผู้ป่วย รับปรึกษาให้คำาแนะนำาแก่แพทย์ และสถาบันการแพทย์
ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องโรคเขตร้อน โดยในช่วงแรก มีสำานักงานชั่วคราวอยู่
ที่โรงเรียนเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาได้ย้าย
สำานักงานมาอยู่ที่ตึกเวชกรรมเมืองร้อน และในปี พ.ศ. 2505 ได้เปิด
อาคารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย 
ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

        คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเวชศาสตร์เขต
ร้อน” ในปี พ.ศ. 2518 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค
ว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for 
Tropical Medicine) รับผิดชอบด้านการสอนในระดับหลังปริญญา
ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศ
สมาชิกของซีมีโอ 10 ประเทศ

        ปัจจุบัน คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นสถาบันวิชาชีพชั้นสูงให้ 
การศึกษาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อนแก่บุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้ง
มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ รวบรวม เผยแพร่ และถ่ายทอด
ความรู้เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานี้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ 
ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้้อน

วิสัยทัศน์ 
มุ่งสู่ก�รเป็นหนึ่งในสถ�บันชั้นนำ�
ของโลกด้�นเวชศ�สตร์เขตร้อน
 

พันธกิจ  
นำ�องค์กรสู่คว�มเป็นเลิศระดับส�กล
ด้�นเวชศ�สตร์เขตร้อน
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร   รศ.ดร.วรัญญา  ว่องวิทย์   E-mail: waranya.won@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2306 9100-10 ต่อ 1564  โทรสาร 0 2306 9179
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.อุไร  ไชยศรี   E-mail: Urai.cha@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2354 9100-4 ต่อ 1670   โทรสาร 0 2354 9184

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   412,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  693,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48_02.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.พญ.ประกายแก้ว  จรูญวรรธนะ E-mail: prakaykaew.cha@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.พญ.บริมาส  หาญบุญคุณูปการ  E-mail: borimas.han@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2306 9100-9 ต่อ 3160-2 โทรสาร 0 2354 91368

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียน แบบ 1   401,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียน แบบ 2  502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ประตาป  สิงหศิวานนท์   E-mail: pratab.sin@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.จรณิต  แก้วกังวาล   E-mail: jaranit.kae@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2306 9188-9   โทรสาร 0 2644 4436

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  444,200 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48_02.pdf

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร   รศ.ดร.เกศินี  โชติวานิช   E-mail: kesinee.cho@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2306 9100-9 ต่อ 3160   โทรสาร 0 2354 9168
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.อุรุษา  แทนขำา   E-mail: urusa.tha@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2354 9100-4   โทรสาร 0 2354 9139

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48_02.pdf

หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร   ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์  ลิมป์กิตติกุล   E-mail: kriengsak.lim@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.พญ.วีรวรรณ  หัตถสิงห์   E-mail: weerawan.hat@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2354 9161,0 2306 9100-9 ต่อ 1466, 9190
    โทรสาร 0 2354 9163

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ:
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  444,200 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48_02.pdf

หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.พญ.วิรงค์รอง  เจียรกุล   E-mail: wirongrong.chi@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.นพ.สุพัฒน์  ชำานาญชานันท ์   E-mail: Supat.cha@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2306 9100-9 ต่อ 3160-2, 9192        
    โทรสาร 0 2354 9168

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  455,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48_02.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร   ผศ.ดร.ดำารงเกียรติ  อาจหาญ  E-mail: dumrongkiet.art@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2354 9100-19 ต่อ 1582-5  
    โทรสาร 0 2644 7934
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ประพิน  ธารภูผาสยาม  E-mail: prapin.tha@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2306 9100-10 ต่อ 1564  โทรสาร 0 2306 9179

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข   444,200 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48_02.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร   ผศ.ดร.สารนาถ  ล้อพูลศรี E-mail: saranath.law@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.วิริชดา  ปานงาม E-mail: wirichada.pan@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2306 9188-9 โทรสาร 0 2644 4436

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี     229,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48_02.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร   ผศ.นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  E-mail: weerapong.phu@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.จิตติมา  ฐิตวัฒน์  E-mail: jittima.dhi@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2306 9100-9 ต่อ 3160-2, 9192
    โทรสาร 0 2354 9168

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   229,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/48_02.pdf
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 คณะศิลปศ�สตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุ 
ประสงค์คือ เพื่อเติมเต็มความรู้เชิงศิลปศาสตร์
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อผลิต
บัณฑิตศิลปศาสตร์ที่ “รู้รอบ” และ “รู้ลึก” 
ขณะเดียวกันก็จะต้องมีความสามารถในด้าน
การคิด การสื่อสาร และการใช้ภาษาในระดับ
ดีเยี่ยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต
ศิลปศาสตร์คือ จะต้องเป็นคนเก่งและคนดี มี
ความรู้ ความคิด และมีสติปัญญา รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจถึงความแตกต่างที่
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และอยู่ร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างกลมกลืน สามารถนำาความรู้ที่
ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และใช้เป็นพื้น
ฐานเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ตลอดจน
เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประโยชน์สุขของ
มวลมนุษยชาติ 

 ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดสอน
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญา
โท นอกจากนี้ ยังเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย รวมท้ังรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปทางด้านศิลปศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
ให้แก่นักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยได้เลือก
เรียนตามความถนัดและสนใจ
 

คณะศิลปศาสตร์

วิสัยทัศน์ 
คณะศิลปศ�สตร์เป็นสถ�บันก�รศึกษ�ด้�นศิลปศ�สตร์
ชั้นนำ�ของประเทศไทย
 

พันธกิจ  
1. ขับเคลื่อนก�รศึกษ�ท�งด้�นศิลปศ�สตร์ในมห�วิทย�ลัย

มหิดล ผลิตบัณฑิตศิลปศ�สตร์ที่มีคุณภ�พ มีคุณลักษณะ
ต�มค่�นิยมและอัตลักษณ์ขององค์กร เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ เป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง ส�ม�รถแข่งขันได้ใน
ระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ

2. วิจัย ผลิตผลง�นวิช�ก�ร และให้บริก�รวิช�ก�รด้�น
ศิลปศ�สตร์ที่เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิช�ก�รและเชิง
พ�ณิชย์ เสริมสร้�งทุนมนุษย์ ทุนสังคม และทุนวัฒนธรรม
เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

3. เสริมสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือท�งด้�นก�รศึกษ� วิจัย 
วิช�ก�ร ก�รบริห�ร และศิลปวัฒนธรรม กับหน่วยง�นทั้ง
ภ�ยในประเทศและต่�งประเทศร่วมขับเคลื่อนมห�วิทย�ลัย
มหิดลสู่คว�มเป็นส�กล

4. เป็นต้นแบบของก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รสืบส�นทำ�นุบำ�รุง
ศิลปะวัฒนธรรมและก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
ชุมชน

5. ร่วมขับเคลื่อนมห�วิทย�ลัยมหิดลสู่คว�มเป็นส�กล มี
เครือข่�ยคว�มร่วมมือท�งด้�นก�รศึกษ� วิจัย วิช�ก�ร 
ก�รบริห�ร และศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยง�นทั้งภ�ยใน
ประเทศและต่�งประเทศ

6. มีก�รบริห�รง�นจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พต�มหลักธรรม� 
ภิบ�ล เป็นองค์กรสุขภ�วะ และขับเคลื่อนพันธกิจทุกด้�น
โดยคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.วิวรรธน์  พันธัย   E-mail: jpuntai@yahoo.com
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.กรศิริ  บุญประกอบ   E-mail: kornsiri.sar@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 4401-4    โทรสาร 0 2441 4401-4

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  468,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/75.pdf

คณะศิลปศาสตร์
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 คณะสังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์ ก่อตั้งขึ้น 
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน
พระนาม “มหิดล” ให้แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในครั้งนั้นทรงมี
พระแสรับสั่งให้ขยายมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ 
ถ้าจะเพิ่มคณะขึ้นใหม่ ควรมีคณะสังคมศาสตร์อยู่ด้วย เพราะวิชาใน
หมวดสังคมศาสตร์นั้น แพทย์และผู้ที่ทำางานทางด้านสาธารณสุข ควร
จะรู้กัน หลังจากนั้น คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จึงก่อตั้งขึ้น
ตามประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2512 

 ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ประกอบด้วย ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ศูนย์ศึกษานโยบาย
สาธารณสุขสวัสดิการและสังคม และ ศูนย์กฎหมายการแพทย์ จัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรสาขาต่างๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม สร้างความเป็น
เลิศด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
ขยายพื้นท่ีทางการศึกษาและการวิจัยระดับประเทศและต่างประเทศ 
ประยุกต์นวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม 
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิสัยทัศน์ 
ผู้นำ�ท�งสังคมศ�สตร์บูรณ�ก�ร
เพื่อสร้�งคว�มเป็นธรรมท�งสังคม
 

พันธกิจ  
จัดก�รศึกษ�ในลักษณะบูรณ�ก�รบน
พื้นฐ�นสังคมศ�สตร์ มนุษยศ�สตร์ และ
ศึกษ�ศ�สตร์ พัฒน�องค์คว�มรู้จ�กก�ร
วิจัยเพื่อก�รศึกษ� ก�รบริก�รวิช�ก�ร 
และก�รพัฒน�สังคม ก�รประส�นคว�ม
ร่วมมือก�รเรียนก�รสอน และส่งเสริม
ก�รวิจัยร่วมกับหน่วยง�นทั้งในและต่�ง
ประเทศ
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ประเสริฐไชย  สุขสอาด   E-mail: prasertchai.suk@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.นักรบ  ระวังการณ์   E-mail: shnrw@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 28002840-78 ต่อ 1300-3  โทรสาร 0 2441 0250

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   596,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.อุทัยทิพย์  เจี่ยวิวรรธน์กุล   E-mail: shurc@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.พรธิดา  วิเศษศิลปานนท์   E-mail: porntida.vis@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 28002840-78 ต่อ 1300-3  โทรสาร 0 2441 0250

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   479,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 
 ประธานหลักสูตร อ.ดร.Mattia  Salvini   E-mail: prasajya@gmail.com
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.จูลิอาโน  จูสตารินี   E-mail: giulianogiustarini@gmail.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-70 ต่อ 1400-2  โทรสาร 0 2441 9738

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   553,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  877,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   707,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา   E-mail: pagorn.sin@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.อณัส  อมาตยกุล   E-mail: anasamatayakul@yahoo.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-70 ต่อ 1400-2  โทรสาร 0 2441 9738

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   436,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.พิมพวัลย์  บุญมงคล    E-mail: pimpawun@gmail.com
    โทรศัพท์ 0 2800 2840-78 ต่อ 1259-60  โทรสาร 0 2441 9324 
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.โธมัส  กวาดามูซ    E-mail: thomas.gua@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 28002841-59 ต่อ 1201- 02, 1265, 1266  
    โทรสาร 0 2441 0251

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2   483,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2    11,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.เสาวคนธ์  รัตนวิจิตราศิลป์    E-mail: sauwakon.rat@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2800 2840-78 ต่อ 1259-60 โทรสาร 0 2441 9324 
 เลขานุการหลักสูตร Dr.Mark Stephan Felix   E-mail: mark.fel@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 28002841-59 ต่อ 1201- 02, 1265, 1266  
    โทรสาร 0 2441 0251

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   541,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2   769,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   653,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 
 ประธานหลักสูตร อ.ดร.วีร์  ระวัง    E-mail: shwrw@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ภัทรบูรณ์  พิชญไพบูลย์   E-mail: shppc@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 28002840-78 ต่อ 1300-3  โทรสาร 0 2441 0250

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   437,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.สุณีย์  กัลยะจิตร   E-mail: sunee.kan@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.ดร.ธัญญธร  อินศร   E-mail: tunyatorn.ins@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-78ต่อ 1259-60 โทรสาร 0 2441 9324

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   306,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ   E-mail: shssr@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   E-mail: nopraenue@gmail.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-78 ต่อ 1259-60 โทรสาร 0 2441 9324

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   285,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf



หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 76

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ศิริรัตน์  ชุณหคล้าย   E-mail: shsch@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.รัฐศิรินทร์  วังกานนท์   E-mail: ratthasirin.wan@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-78 ต่อ 1259-60 โทรสาร 0 2441 9324

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สุขุมพงษ์  ชาญนุวงศ์  E-mail: sukhumpong.cha@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.บุญวดี  มนตรีกุล ณ อยุธยา  E-mail: boonwadee.mon@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-70 ต่อ 1400-2 
    โทรสาร 0 2441 9738

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   209,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ   E-mail: arisara.lek@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์   E-mail: poschanan.nir@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 28002840-78 ต่อ 1300-3  โทรสาร 0 2441 0250

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   746,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf
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หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.ฐิตารีย์  ศิริศรีษรชัย   E-mail: thitarree.sir@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.อุดมสิทธิ์  จีรสิทธิ์กุล   E-mail: udomsit.jee@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-78ต่อ 1259-60 โทรสาร 0 2441 9324

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  156,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  158,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  E-mail: nopraenue.dhi@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.กมลพร  สอนศรี  E-mail: gamolporn.son@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-78 ต่อ 1259-60  
    โทรสาร 0 2441 9324

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  231,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.กมลพร  สอนศรี   E-mail: gamolporn.son@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   E-mail: nopraenue.dhi@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-78 ต่อ 1259-60 โทรสาร 0 2441 9324
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  110,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  111,800 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.สมทบ  ฐิตะฐาน   E-mail: somthop.thi@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.วรรณชลี  โนริยา   E-mail: wanchalee.nor@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 28002840-78 ต่อ 1300-3  โทรสาร 0 2441 0250

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก1  233,400 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  240,600 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  244,800 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.บุญวดี  มนตรีกุล ณ อยุธยา   E-mail: boonwadee.mon@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.นิรันดร์  พันทรกิจ  E-mail: niran.pan@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-70 ต่อ 1400-2 
    โทรสาร 0 2441 9738

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2   114,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน   E-mail: wutthinant.kan@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.อำานาจ  ยอดทอง   E-mail: amnat.yod@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-70 ต่อ 1400-2  โทรสาร 0 2441 9738

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  236,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.พิมพวัลย์  บุญมงคล   E-mail: pimpawun@gmail.com
    โทรศัพท์ 0 2800 2840-78ต่อ 1259-60 โทรสาร 0 2441 9324
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.โธมัส  กวาดามูซ   E-mail: thomas.gua@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 28002841-59 ต่อ 1201-02, 1265, 1266 
    โทรสาร 0 2441 0251

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  236,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  239,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์   E-mail: siriwan.gri@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2800 2841-59 ต่อ 1201-02, 1265, 1266
    โทรสาร 0 2441 0251
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ดรุณี  ภู่ขาว    E-mail: darunee.phukao@gmail.com
    โทรศัพท์ 0 2800 2840-78 ต่อ 1259-60 โทรสาร 0 2441 9324

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  114,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  116,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.เสรี  วรพงษ์   E-mail: seree4286@gmail.com
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ภัทรานิษฐ์  ศรีจันทราพันธุ์   E-mail: patranit.sri@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-78 ต่อ 1259-60 โทรสาร 0 2441 9324

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  241,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข   244,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.สุภาภรณ์  สงค์ประชา   E-mail: su99song@gmail.com
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.คนางค์  คันธมธุรพจน์   E-mail: kanang.kan@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-78ต่อ 1259-60 โทรสาร 0 2441 9324

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ  
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  119,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข    121,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.เสาวคนธ์  รัตนวิจิตราศิลป์    E-mail: sauwakon.rat@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   Dr.Mark Stephan Felix   E-mail: mark.fel@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-78 ต่อ 1259-60
    โทรสาร 0 2441 9324
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2 436,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล   E-mail: tanunsak.bav@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.ชาญคณิต  กฤตยา สุริยะมณี   E-mail: chankanit.sur@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2840-78 ต่อ 1259-60 โทรสาร 0 2441 9324

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2   241,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.สุมาลี  เทียนทองดี  E-mail: sumalee.nak@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ศิวะพร  ภู่พันธ์  E-mail: siwaporn.poo.@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 28002840-78 ต่อ 1300-3  
    โทรสาร 0 2441 0250

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  486,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข    500,800 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25.pdf 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/25_02.pdf
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   คณะสัตวแพทยศ�สตร์  มหาวิทยาลัย
มหิดล เริ่มต้นจากโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ตามแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 และระยะที่ 8 
ต่อมา ได้จัดตั้งเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล ทบวง
มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
114 ตอนที่ 52ก. ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2540 จากนั้นจึงได้
เริ่มจัดทำาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์ประยุกต์) ซึ่งทบวงมหา-
วิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร-
บัณฑิต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541 และได้เปิดรับนักศึกษา
สาขาสัตวแพทยศาสตร์รุ่นแรกในปี พ.ศ. 2542 

 นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรีแล้ว ยังเปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับ
ปริญญาเอก ควบคู่ไปกับการฝึกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
(Residency/Ph.D.) ขึ้นเป็นหลักสูตรแรกของประเทศและ
ภูมิภาค เพื่อพัฒนาทั้งทักษะและวิชาการ ซึ่งในอนาคตอัน
ใกล้จะเปิดสอนหลักสูตรทั้งก่อนและหลังปริญญาในสาขา
วิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรชั้นนำ� และศูนย์กล�งก�รเรียนรู้
ระดับน�น�ช�ติในด้�นสัตวแพทย์และ
สัตวศ�สตร์ประยุกต์

 

พันธกิจ  
-  พัฒน�ระบบและกลไกก�รบริห�รและพัฒน�

ทรัพย�กรบุคคลเพื่อก�รขับเคลื่อนสู่ก�ร 
บรรลุวิสัยทัศน์   

-  เสริมสร้�งและเผยแพร่คว�มรู้และวิช�ก�ร  
ด้�นสวัสดิภ�พสัตว์ทั้งในและนอกระบบ  
ก�รศึกษ�ของช�ติ    

-  เป็นศูนย์กล�งก�รเรียนรู้และก�รศึกษ�วิจัย
ด้�นสุขภ�วะสัตว์ระดับประเทศภ�ยในปี 2555 
และระดับเอเชียภ�ยในปี 2559    

-  เป็นผู้ชี้นำ�สังคมและให้ข้อมูลวิช�ก�รด้�น
สัตวแพทย์ให้แก่ทุกภ�คส่วนเพื่อคว�มเข้�ใจ 
ที่ถูกต้อง    

-  ให้ก�รศึกษ�ต่อเนื่องแก่สัตวแพทย์และบุคคล
ภ�ยนอกที่เกี่ยวข้องในประเทศและภูมิภ�ค    

-  เป็นศูนย์กล�งก�รตรวจวินิจฉัย วิจัย ติดต�ม 
และเฝ้�ระวังโรคสัตว์สู่คนและโรคอุบัติใหม่  
อันมีผลต่อก�ร ส�ธ�รณสุขและสุขภ�พสัตว์
โดยรวม    

-  เป็นศูนย์รับก�รส่งต่อท�งสัตวแพทย์ เพื่อให้
บริก�รตรวจวินิจฉัยรักษ�โรคสัตว์ในระดับ
ซับซ้อนด้วยบุคล�กรที่ทรง ประสิทธิภ�พ และ
อุปกรณ์อันทันสมัยแก่สังคม
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สพญ.สุดสายใจ  กรมาทิตย์สุข  E-mail: sudsaijai.kor@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.สพญ.สุกัญญา  มณีอินทร์   E-mail: sukanya.man@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5242-5   โทรสาร 0 2 441 0937 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   657,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/67.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.นสพ.กฤษฎา  ใจชื้น   E-mail: kridsada.chu@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.สพญ.ศรินทร์  สุวรรณภักดี   E-mail: sarin.suw@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5242-5   โทรสาร 0 2441 0937 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ ก2
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/67.pdf

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.นสพ.กฤษณรงค์  วงศ์บ้านดู่  E-mail: grisnarong.won@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.นสพ.ปริญ  สุวรรณประภา  E-mail: parin.suw@mahidol.edu 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5242-5     โทรสาร 0 2 441 0937 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ:  
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/67.pdf

คณะสัตวแพทยศาสตร์
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 คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับ
การจัดตั้งเป็นคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
เดิม) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ในระยะแรกของการก่อตั้ง 
ได้ผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ในระดับอนุปริญญา 
และปริญญาตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้จัดให้มีการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(MPH) พร้อมทั้งเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเป็นครั้งแรก

 ปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตร 
นานาชาติ ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล
นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังมีบทบาทสำาคัญในการศึกษาวิจัย
เพื่อชี้นำาการพัฒนาประเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น รวมถึงการ
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มิตรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดให้มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งให้
บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรองผู้ป่วย การป้องกันโรคสำาหรับ
ประชาชนทั่วไป และเป็นศูนย์สำาหรับการฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษา และมีสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบทซึ่งเทียบเท่า
ภาควิชาหนึ่งของคณะฯ จัดการศึกษาและบริการชุมชนสำาหรับการ
พัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชากร และรับผิดชอบใน
การจัดให้นักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญา
ตรี และปริญญาโทบางสาขาวิชาได้ฝึกปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา และให้บริการทางวิชาการอันยังประโยชน์
แก่ชุมชนโดยส่วนรวมด้วย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิสัยทัศน์ 
สถ�บันก�รส�ธ�รณสุขชั้นนำ�
ในภูมิภ�คเอเชีย
 

พันธกิจ  
ผลักดันก�รเป็นคณะส�ธ�รณสุขชั้นนำ�
ด้�นก�รศึกษ� ก�รวิจัย และบริก�ร 
วิช�ก�ร บนพื้นฐ�นระบบธรรม�ภิบ�ล
เพื่อสุขภ�วะของชุมชน
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คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.พรพรรณ  ดีระพัฒน์  E-mail: pornphan.dir@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.จิรพันธุ์  จันทร์จร  E-mail: natphatsorn.sri@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2354 8543-9 ต่อ 6504, 6514 
    โทรสาร 0 2354 8538

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  769,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   599,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล   E-mail: bunyarit.pan@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.สราวุธ  เทพานนท์   E-mail: sarawut.the@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2354 8543-9 ต่อ 2201    โทรสาร 0 2354 8540

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  769,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   599,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.พรพิมล  กองทิพย์   E-mail: pornpimol.kon@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.ไชยนันต์  แท่งทอง   E-mail: chaiyanun.tan@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2644 4069-70 ต่อ 102   โทรสาร 0 2354 8561

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   599,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (8 วิชาเอก)*

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ปัญญรัตน์  ลาภวงศ์วัฒนา   E-mail: punyarat.lap@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2354 8542   โทรสาร 0 2644 8833 ต่อ 193
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.วราภรณ์  เสถียรนพเก้า   E-mail: warapone.sat@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2354 8544-9 ต่อ 1311   โทรสาร  2354 9839

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2    723,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf
 * วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
  วิชาเอกวิทยาการระบาด วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก
  วิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
  วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ วิชาเอกอนามัยครอบครัว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.นิภาพรรณ  กังสกุลนิติ   E-mail: nipapun.kun@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.เนาวรัตน์  เจริญค้า   E-mail: phncr@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2354 8543-9 ต่อ 2201   โทรสาร 0 2354 8540

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  242,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร      E-mail :
 เลขานุการหลักสูตร     E-mail :  
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข 114,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ   E-mail: pichitpong.soo@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร รศ.เพียงจันทร์  โรจนวิภาต   E-mail: piangchan.roj@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2354 8530    โทรสาร 0 2354 8534

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2          454,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข            468,800 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.นฤมล  เอื้อมณีกูล E-mail: phnaruemon@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.พัชราพร  เกิดมงคล E-mail: patchapaporn.ker@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2354 8542             โทรสาร 0 2354 8542

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  157,400 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข      196,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 
 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ทัศนีย์  รวิวรกุล E-mail: tassanee.raw@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.พัชราพร  เกิดมงคล E-mail: patchapaporn.ker@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2354 8542  โทรสาร 0 2354 8542

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  276,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  318,800 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ณัฐกมล  ชาญสาธิตพร   E-mail: nutkmol.cha@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ฉวีวรรณ  บุญสุยา   E-mail: phcby@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2354 8530               โทรสาร 0 2354 8534

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  246,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.ธวัช  เพชรไทย   E-mail: tawach.pre@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ชัชวาล  สิงหกันต์   E-mail: chatchawal.sin@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2354 8543-9 ต่อ 2403   โทรสาร 0 2354 8525

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  241,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.นพนันท์  นานคงแนบ   E-mail: noppanun.nan@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.อัมรินทร์  คงทวีเลิศ   E-mail: amarin.kon@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2644 4069-70 ต่อ 102   โทรสาร 0 2354 8561

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  243,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ)
 
 ประธานหลักสูตร   อ.ดร.นพนันท์  นานคงแนบ   E-mail: noppanun.nan@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.อัมรินทร์  คงทวีเลิศ   E-mail: amarin.kon@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2644 4069-70 ต่อ 102   โทรสาร 0 2354 8561

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  159,400 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  159,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)(ภาคพิเศษ) (6 วิชาเอก)*

 ประธานหลักสูตร รศ.สมชาติ  โตรักษา   E-mail: somchart.tor@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8833 ต่อ 191, 192  โทรสาร 0 2644 8833 ต่อ 193
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.สุธรรม  นันทมงคลชัย   E-mail: sutham.nan@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท์ 0 2 354 8544-9ต่อ 1311   โทรสาร 0 2354 8536

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  133,400 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข      133,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf
 *  วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
  วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล  วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข
  วิชาเอกอนามัยครอบครัว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (6 วิชาเอก)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.เรวดี  จงสุวัฒน์   E-mail :phrcs@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2354 8539            โทรสาร 0 2640 9839
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ทัศนีย์  ศิลาวรรณ   E-mail: tasanee.sil@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท์ 0 2354 8543                โทรสาร 0 2354 8543

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  254,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  258,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf
 *  วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
  วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล  วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข
  วิชาเอกโภชนวิทยา  วิชาเอกอนามัยครอบครัว
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.สุภาวดี  บุญชื่น   E-mail: supawadee.boo@mahidol.edu
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ทวี  สายวิชัย   E-mail: tawee.sai@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0-2354-8543 ต่อ 1208            โทรสาร 0 2644 5430

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  266,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

 ประธานหลักสูตร   รศ.ดร.มณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์   E-mail: phmtr@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ภรณี  วัฒนสมบูรณ์   E-mail: paranee.vat@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2354 8543 ต่อ 3502, 3601 โทรสาร 0 2354 8543

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  246,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์   E-mail :phmtr@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ภรณี  วัฒนสมบูรณ์   E-mail: paranee.vat@mahidol.ac.th 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2354 8543 ต่อ 3502, 3601 โทรสาร 0 2354 8543

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  132,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.มธุรส  ทิพยมงคลกุล   E-mail: mathuros.tip@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2354 8541, 0 2354 8563     โทรสาร 0 2354 8542
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.วิรินธ์  กิตติพิชัย   E-mail: wirin.kit@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท์ 023548544-9 ต่อ 1311     โทรสาร 0 2354 8536

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  251,500 บาท 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  255,500 บาท 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.มธุรส  ทิพยมงคลกุล   E-mail: mathuros.tip@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2354 8541, 0 2354 8563     โทรสาร 0 2354 8542
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.วิรินธ์  กิตติพิชัย   E-mail: wirin.kit@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท์ 023548544-9 ต่อ 1311     โทรสาร 0 2354 8536

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  197,800 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.สุคนธา  คงศีล   E-mail: sukhontha.kon@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0-2644-8833 ต่อ 191, 192      โทรสาร 0-2644-8833 ต่อ 193
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.สุวัฒน์  ศรีสรฉัตร์   E-mail: suwat.srs@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 02-354-8539    โทรสาร 02-354-8539 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  507,100 บาท 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  521,200 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.อรวรรณ  แก้วบุญชู   E-mail: orawan.kae@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.วันเพ็ญ  แก้วปาน   E-mail:  wonpen.kea@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2354 8542   โทรสาร 0 2354 8542

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก  2323,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/23_02.pdf
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 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรศ�สตร ์  เริ่ม
มาจากการจัดตั้งโครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม ขึ้นเมื่อวันที่ 26 
กันยายน พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา วิจัย และการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับการเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากร การขยายตัวของปัญหา 
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีที่ทำาการ
ชั่วคราวที่อาคาร 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช หลังจากนั้น ได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณเริ่มต้นจากมูลนิธิฟอร์ดในการเช่าสถานที่
เปิดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม ต่อมาจึงได้พัฒนาและยกระดับเป็นคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ โดยมีสถานที่ของตนเอง ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ ณ ศาลายา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
ให้บริการด้านการศึกษา วิจัย การฝึกอบรมและการบริการวิชาการทาง
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และในปีการศึกษา 2546 คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมาจนถึงปัจจุบัน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วิสัยทัศน์ 
สถ�บันชั้นนำ�แห่งเอเซียด้�นก�รศึกษ�
ก�รวิจัยและก�รบริก�รวิช�ก�รด้วย 
สหสัมพันธ์วิทย�อย่�งบูรณ�ก�ร
เพื่อคว�มยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพย�กร
 

พันธกิจ  
1. พัฒน�คุณภ�พด้�นก�รศึกษ�   

ก�รวิจัยและก�รบริก�รวิช�ก�ร  
ด้�นสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กร

2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
บุคล�กรและนักศึกษ�
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คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.นาฏสุดา  ภูมิจำานงค ์   E-mail: nathsuda.pum@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ปรมิตา  พันธ์วงศ์   E-mail: paramita.pun@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5000    โทรสาร 0 2441 5000

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 1  475,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   417,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.บุญลือ  คะเชนทร์ชาติ   E-mail: boonlue.kac@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.นรินทร์  บุญตานนท์   E-mail: narin.boo@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5000    โทรสาร 0 2441 5000

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  257,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  260,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
(ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.มณฑิรา  ยุติธรรม   E-mail: monthira.yut@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.รัตนะ  บุลประเสริฐ   E-mail: rattana.boo@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5000    โทรสาร 0 2441 5000

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  153,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข      159,900 บาท 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24_02.pdf



หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 95

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์  เที้ยธิทรัพย์  E-mail: enptt@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.นรินทร์  บุญตานนท์  E-mail: E-mail: narin.boo@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5000   โทรสาร 0 2441 5000

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  458,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  505,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.เรวดี  โรจนกนันท์  E-mail: raywadee.roa@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.อัจฉรา  อัศวรุจิกุลชัย  E-mail: achara.uss@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5000   โทรสาร 0 2441 5000

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  243,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  246,800 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.เรวดี  โรจนกนันท์  E-mail: raywadee.roa@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.อัจฉรา  อัศวรุจิกุลชัย  E-mail: achara.uss@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5000   โทรสาร 0 2441 5000

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  171,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  175,850 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24_02.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.กันต์  ปานประยูร  E-mail: gunn.pan@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ปรียาพร  เกิดฤทธิ์  E-mail: preeyaporn.koe@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5000   โทรสาร 0 2441 5000

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  260,100 บาท 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  263,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.กันต์  ปานประยูร  E-mail: gunn.pan@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ปรียาพร  เกิดฤทธิ์  E-mail: preeyaporn.koe@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5000   โทรสาร 0 2441 5000

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2 170,400 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข 155,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/24_02.pdf
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 สถ�บันชีววิทย�ศ�สตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัย 
มหิดล เป็นสถาบันที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 
2552 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552  ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้าง
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยการรวมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ 
เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นสถาบันวิจัยที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย ทาง
ด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล และสนับสนุนภารกิจหลักด้านการ
วิจัย การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รสมทั้งการบริการ
วิชาการสู่สังคม

 ปัจจุบัน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 2 
หลักสูตร ในสาขาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ 
และ สาขาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถ�บันวิจัยชั้นนำ�ที่ผลิตผลง�น
วิจัยและนักวิจัยด้�นชีววิทย�ศ�สตร์
โมเลกุลที่มีคุณภ�พระดับส�กล 
 

พันธกิจ  
1.  สร้�งคว�มเป็นเลิศด้�นวิจัย
 บนพื้นฐ�นของคว�มต้องก�รของ

สังคมและประเทศ
2.  สร้�งคว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�ร
 ให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล
3.  สร้�งคว�มเป็นเลิศด้�นบริก�ร 

วิช�ก�ร
4.  ส่งเสริมด้�นทำ�นุศิลปวัฒนธรรม
 และสร้�งสภ�วะแวดล้อมที่มีคว�มสุข

และปลอดภัย
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สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
 ประธานหลักสูตร รศ.ดร. ม.ล.เสาวรส  สวัสดิวัฒน์   E-mail: saovaros.sva@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร. นสพ.นริศร  กิติยานันท์   E-mail: narisorn.kit@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 9003-7            โทรสาร 0 2441 1013 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  639,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/72.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.บัณฑิต  เจตน์สว่าง   E-mail: banthit.che@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.สุจิรา  มุกดา   E-mail: sujira.muk@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 9003-7             โทรสาร 0 2441 1013
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  684,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/72.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.อภินันท์  อุดมกิจ   E-mail: apinunt.udo@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.ปนัดดา  บุญเสริม   E-mail: panadda.boo@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 9003-7            โทรสาร 0 2441 1013
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   401,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  657,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/72.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.บัณฑิต  เจตน์สว่าง   E-mail: banthit.che@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.สุจิรา  มุกดา   E-mail: sujira.muk@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 9003-7            โทรสาร 0 2441 1013 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/72.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.อภินันท์  อุดมกิจ   E-mail: apinunt.udo@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.ปนัดดา  บุญเสริม   E-mail: panadda.boo@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 9003-7            โทรสาร 0 2441 1013
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/72.pdf
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วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นำ�ด้�นก�รวิจัยเพื่อพัฒน�
นวัตกรรมก�รเรียนรู้ในระดับอ�เซียน
 

พันธกิจ  
พันธกิจสร้�งผลง�นวิจัยและนวัตกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อส�ธ�รณชน และเป็น
ที่ยอมรับในระดับน�น�ช�ติ  ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณธรรมนำ�คว�มรู้ ส�ม�รถสร้�ง
นวัตกรรมก�รเรียนรู้เพื่อสร้�งสังคม
แห่งก�รเรียนรู้ ภ�ยใต้ระบบก�รจัดก�ร
แบบมีส่วนร่วม เป็นธรรมและมี
ประสิทธิภ�พ

 สถ�บันนวัตกรรมก�รเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้จัดตั้งขึ้นในชื่อสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะวิจัยและพัฒนา
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปฏิรูปการศึกษาและเติมปัญญาให้สังคม ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดย
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ ตามมติของสภามหาวิทยาลัย

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เปิดหลักสูตรในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งในส่วนเนื้อหาวิชาการและ
กระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน และส่งเสริมนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ในแขนงวิชาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตมีคุณภาพทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการวิจัยทางนวัตกรรมการ
ศึกษา ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะสำาคัญของบุคคลที่จะเป็นผู้นำาในการถ่าย-
ทอดกระบวนการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดตอบสนองนโยบายการปฏิรูป
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.ปรเมศวร์  เหล่าสินชัย E-mail: parames.lao@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ปรัชญพงศ์  ยาศรี E-mail: pratchayapong.yas@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 9022-4 ต่อ 1308-9  
    โทรสาร 0 2441 0479

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   401,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  639,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/71.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.ปรเมศวร์  เหล่าสินชัย E-mail: parames.lao@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ปรัชญพงศ์  ยาศรี E-mail: pratchayapong.yas@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 9022-4 ต่อ 1308-9  
    โทรสาร 0 2441 0479 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/71.pdf
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 สถ�บันพัฒน�สุขภ�พอ�เซียน เดิมมีชื่อว่า ศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ก่อตั้งขึ้นเพื่อ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศอาเซียนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทางด้านสาธารณสุข จึงได้มีการลงนามในสัญญาให้ความร่วมมือทาง
ด้านวิชาการ และความช่วยเหลือทางด้านการก่อสร้าง กับองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International 
Cooperation Agency, JICA)เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2525 
ต่อมาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2529 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีมติให้
ปรับสถานภาพของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 
เป็นสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน รับผิดชอบภารกิจเทียบ
เท่ากับคณะ และได้ปรับเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นสถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2552 
หลักสูตรของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเป็นหลักสูตรหลังปริญญา 
มีจำานวน 2 หลักสูตร คือ การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการ
เสพติด)/ศศ.ม.(วิทยาการเสพติด) นอกจากนี้ สถาบันยังได้เปิดหลักสูตร 
การบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง (Mini Master of Management 
in Health) อีกด้วย

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กล�งคว�มเป็นเลิศในก�รศึกษ�
ฝึกอบรม วิจัย และนวัตกรรม
ด้�นส�ธ�รณสุขมูลฐ�น ในปี 2563
 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำ�ด้�น
 ก�รจัดก�รส�ธ�รณสุขมูลฐ�น
 ในระดับน�น�ช�ติ
2. เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รเป็น 

ผู้นำ�ด้�นก�รจัดก�รสุขภ�พของ
บุคล�กรส�ธ�รณสุขในระดับ 
น�น�ช�ติ

3. พัฒน�ง�นวิจัยเพื่อสร้�งต้นแบบ
นวัตกรรมก�รส�ธ�รณสุขมูลฐ�น 
ในทุกภูมิภ�คของโลก
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สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.อรุณศรี  มงคลชาติ   E-mail: aroonsri.mon@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.อรพินท์  เล่าซี้   E-mail: orapin.lao@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 9040-3    โทรสาร 0 2441 9044 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก1  217,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2     397,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/70.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.ประภาพรรณ  จูเจริญ   E-mail: grprapapun@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.บังอร  เทพเทียน   E-mail: bungon.the@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 9040-3    โทรสาร 0 2441 9044 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  244,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/70.pdf
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 สถ�บันโภชน�ก�ร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 เพื่อ
เพิ่มความเข้มแข็งด้านอาหาร และโภชนาการของชาติ ภายใต้กำากับ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความชำานาญในด้าน
สาธารณสุขและการแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย อีกทั้งมีความพร้อมในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอาหารและ
โภชนาการ

 นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สถาบันโภชนาการได้ดำาเนินการ
ในด้านงานวิจัย ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับชุมชน และจัด
ให้มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร เป็นหลักสูตร
ของสถาบัน 4 หลักสูตร และหลักสูตรที่เป็นโครงการร่วมกับคณะอื่น
ในมหาวิทยาลัยมหิดล 2 หลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้ง ยังให้บริการทางด้านเทคนิค เพื่อ
ส่งเสริมงานอาหารและโภชนาการของประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า และสามารถเผื่อแผ่ความรู้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย

สถาบันโภชนาการ

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์เป็นสถ�บันวิจัยชั้นนำ�
ด้�นอ�ห�รและโภชน�ก�รในภูมิภ�ค
อ�เซียน ภ�ยในปี พ.ศ. 2564
 

พันธกิจ  
1. ก�รดำ�เนินก�รวิจัยที่ได้ม�ตรฐ�น
 ส�กลบนพื้นฐ�นของสหวิทย�ก�ร
 เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้และก�รประยุกต์

คว�มรู้ที่ตอบสนองต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ ในก�รส่งเสริมง�นด้�น
อ�ห�รและโภชน�ก�รของประเทศและ
ภูมิภ�คอ�เซียน

2. ก�รสร้�งบุคล�กรด้�นอ�ห�รและ
โภชน�ก�รที่มีคุณภ�พ จริยธรรม

 และสอดคล้องกับคว�มต้องก�ร
 ด้�นอ�ห�รและโภชน�ก�รของชุมชน 

สังคมและภูมิภ�คอ�เซียน
3. ก�รให้บริก�รวิช�ก�ร เป็นแหล่งฅ

อ้�งอิงท�งวิช�ก�ร และถ่�ยทอด
 คว�มรู้ เทคโนโลยีด้�นอ�ห�รและ

โภชน�ก�รแก่ชุมชน สังคม และ
 ภูมิภ�คอ�เซียน โดยคำ�นึงถึง

ส�ธ�รณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
4. ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�ร
 บริห�รจัดก�ร เพื่อสนับสนุนก�ร

พัฒน�ท�งวิช�ก�ร
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สถาบันโภชนาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ชนิพรรณ  บุตรยี่  E-mail: chaniphun.but@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร  ตราชูธรรม  E-mail: dunyaporn.tra@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2380  โทรสาร 0 2441 9344 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  248,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/74.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำาหนดอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.วันทนีย์  เกรียงสินยศ   E-mail: wantanee.krieng@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.อุทัยวรรณ  สุทธิศันสนีย์  E-mail: uthaiwan.sut@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2380  โทรสาร 0 2441 9344 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียน แบบ ก2  411,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/74.pdf

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สิติมา  จิตตินันทน์   E-mail: sittima.jit@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.นัฐพล  ตั้งสุภูมิ   E-mail: nattapol.tng@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2380   โทรสาร 0 2441 9344 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบก2  413,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/74.pdf
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 สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม  ได้ก่อกำาเนิดขึ้น 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ชื่อ ศูนย์วิจัยประชากรและสังคม ต่อมาได้
รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ให้เป็น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ โดยมีภารกิจหลักใน 
งานด้านต่างๆ คือ 
 •  ด้านการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ทางด้านประชากรและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 
 • ด้านการสอนและการฝึกอบรม เพ่ือสร้างคนให้มีความรู้ทาง
ด้านการวิจัยประชากรและสังคม โดยเปิดการเรียนการสอนระดับมหา
บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
 • ด้านการบริการวิชาการ โดยนำาความรู้และประสบการณ์
ขยายผลออกไปเพื่อสร้างสังคม ด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
การเผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านประชากรและสังคม และการเป็นที่
ปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก มีทั้งในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ได้แก่ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากร
และอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิง
ประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาวิจัยประชากร
และสังคม (หลักสูตรไทย)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถ�บันชั้นนำ�ในระดับน�น�ช�ติ 
ที่สรรสร้�งวิทย�ก�รด้�นประช�กร
และสังคม เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
 

พันธกิจ  
1. ทำ�วิจัยเชิงทฤษฎี และประยุกต์ด้�น

ประช�กรศ�สตร์และสังคมศ�สตร์
2. จัดก�รศึกษ� และฝึกอบรมระดับ 
 หลังปริญญ�
3. ผลิตและเผยแพร่คว�มรู้ข่�วส�รด้�น

ประช�กรศ�สตร์และสังคมศ�สตร์
 แก่ส�ธ�รณชน
4. พัฒน�เครือข่�ย คว�มร่วมมือ
 ท�งวิช�ก�รในระดับประเทศ และ
 ระดับส�กล
5. พัฒน�บุคล�กร องค์กร และ 

เทคโนโลยีด้�นก�รบริห�รจัดก�ร 
 ให้เกิดประสิทธิภ�พ และประสิทธิผล

สูงสุด   
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา  E-mail: churnrurtai.kan@mahidol.edu
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา  E-mail: manasigan.kan@mahidol.edu
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 0201-4, 0 2441 9666
    Fax : 0 24419333

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1     441,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2     577,900 บาท
  กรณีโอนหน่วยกิตจากหลักสูตรปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   722,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2    722,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/29.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/29_2559.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.กนกวรรณ  ธราวรรณ  E-mail: kanokwan.thr@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.ปิยวัฒน์  เกตุวงศา  E-mail: piyawat.kat@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 0201-4, 0 2441 9666
    โทรสาร  0 24419333

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  497,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/29.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/29_2559.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อุมาภรณ์  ภัทรวาณิชย์  E-mail: umaporn.pat@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.ศุทธิดา  ชวนวัน  E-mail: sutthida.chu@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 0201-4, 0 2441 9666
    โทรสาร  0 24419333

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  252,300 บาท
  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/29.pdf
  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/29_2559.pdf
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.เฉลิมพล  แจ่มจันทร์  E-mail: chalermpol.cha@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ดุสิตา  พึ่งสำาราญ  E-mail: dusita.phu@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 0201-4, 0 2441 9666
    โทรสาร  0 2441 9333

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2 409,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/29.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/29_2559.pdf
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 สถ�บันวิจัยภ�ษ�และวัฒนธรรมเอเชีย มีจุด
เริ่มต้นมาจากการที่มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความจำาเป็นของการ
ผลิตนักวิชาการที่มีความรู้และความเข้าใจวิธีการทางด้านภาษาศาสตร์ 
ในอันที่จะนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การทำาความ 
เข้าใจกับผู้คนที่มีเชื้อสาย เผ่าพันธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการ 
ใช้ภาษาที่แตกต่างจากคนไทยทั่วไป ไม่ว่าภาษาเหล่านี้จะเป็นภาษา
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศ หรือภาษาของผู้คนในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์ จึงได้ก่อตั้ง “โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรม   
อาเชียอาคเนย์” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 จากนั้นจึงได้รับการยกฐานะเป็น 
“สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท” ในปี พ.ศ. 2524 
โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมา
เป็น “สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย” เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อ
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ ที่มีการขยายขอบเขตงานกว้าง
ขวางมากขึ้น

 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเปิดหลักสูตรการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 4 หลักสูตร 
เพื่อตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงในสังคม ในการ
ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และจากการจัดอันดับของสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เมื่อปี พ.ศ. 2549 สถาบันติดอันดับ 1 ใน 4 ของสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา
และศิลปกรรม จากทั้งหมด 50 สถาบัน โดยปัจจุบันได้เปิดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา และ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

วิสัยทัศน์ 
สถ�บันชั้นนำ�ของอ�เซียนในก�รศึกษ� 
วิจัยด้�นภ�ษ�และวัฒนธรรมเพื่อก�ร
พัฒน� ภ�ยในปี 2560
 

พันธกิจ  
• เสริมสร้�งคว�มเป็นเลิศด้�นก�รวิจัย

เกี่ยวกับภ�ษ�และวัฒนธรรมเพื่อก�ร
พัฒน�

• พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�                  
เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของ
สังคม

• บริก�รท�งวิช�ก�รด้�นภ�ษ�และ
วัฒนธรรมเพื่อก�รพัฒน�สังคม
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ยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียัจิวนับาถส

)ิตาชานานรตูสกัลห( าษกึศมรรธนฒัวุหพาชิวาขาส ติฑณับีฎษุดาญชัรปรตูสกัลห

 รตูสกัลหนาธะรป  ะตนันุส  ติจิริศ.รด.อ   E-mail: sirijit.sun@mahidol.ac.th
   รตูสกัลหรากุนาขลเ  ิติมสจาอ  คงรณ.รด.อ   E-mail: narong.ard@mahidol.ac.th
 รตูสกัลหอตดิต   41-8032 0082 0 ทพัศรทโ   โทรสาร 0 2800 2332

 ณามะรปยดโาษกึศรากมยีนเมรรธาค
  สำา 2 บบแนยีรเรากนผแ  ทโาญญิรปบัดะราษกึศรากจ็รเ   599,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/73.pdf

รตสาศาษาภาชิวาขาส ติฑณับีฎษุดาญชัรปรตูสกัลห

 รตูสกัลหนาธะรป  าชดเนตัรรุส  ารติมุส.รด.อ   E-mail: sumittra.sur@mahidol.ac.th
   รตูสกัลหรากุนาขลเ  นฒัพรวาถ  ีรุยม.รด.อ   E-mail: mayuree.tha@mahidol.ac.th
 รตูสกัลหอตดิต   41-8032 0082 0  ทพัศรทโ   โทรสาร 0 2800 2332
 
 ณามะรปยดโาษกึศรากมยีนเมรรธาค
  สำา 2 บบแนยีรเรากนผแ  ีรตาญญิรปบัดะราษกึศรากจ็รเ     462,100 บาท
  สำา 2 บบแนยีรเรากนผแ  ทโาญญิรปบัดะราษกึศรากจ็รเ      411,300 บาท
  สำา 2 บบแนยีรเรากนผแ  ๆนาอื่ขาสทโาญญิรปบัดะราษกึศรากจ็รเ   415,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/73.pdf

ติฑณับาหมรตสาศปลิศรตูสกัลห
านฒัพรากะลแราสอรสื่ากอเพื่มรรธนฒัวะลแาษาภาชิวาขาส

 รตูสกัลหนาธะรป  .สิรินทร  พิบูลภานุวัธนรด.อ E-mail: siritorn.bhi@mahidol.ac.th
   รตูสกัลหรากุนาขลเ  .สิงหนาท  นอมเนียน   รด.ศผ E-mail: singhanat.non@mahidol.ac.th
 รตูสกัลหอตดิต   41-8032 0082 0  ทพัศรทโ   โทรสาร 0 2800 2332

 ณามะรปยดโาษกึศรากมยีนเมรรธาค
  สำา 2ก บบแนยีรเรากนผแ  ีรตาญญิรปบัดะราษกึศรากจ็รเ   236,100 บาท
  สำา ข บบแนยีรเรากนผแ  ีรตาญญิรปบัดะราษกึศรากจ็รเ   239,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/73.pdf
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รตสาศาษาภาชิวาขาส ติฑณับาหมรตสาศปลิศรตูสกัลห

 รตูสกัลหนาธะรป  ษงพนฒัพ  ามทัป.รด.ศผ   E-mail: lcppa@mahidol.ac.th
 รตูสกัลหรากุนาขลเ  ขุสคาน  รพธทุย.รด.อ   E-mail: yuttaporn.nak@mahidol.ac.th
 รตูสกัลหอตดิต   41-8032 0082 0  ทพัศรทโ   โทรสาร 0 2800 2332

 ณามะรปยดโาษกึศรากมยีนเมรรธาค
  สำา 2ก บบแนยีรเรากนผแ  ีรตาญญิรปบัดะราษกึศรากจ็รเ   246,500 บาท
  สำา   ข บบแนยีรเรากนผแ  ีรตาญญิรปบัดะราษกึศรากจ็รเ   249,800 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/73.pdf

าษกึศมรรธนฒัวาชิวาขาส ติฑณับาหมรตสาศปลิศรตูสกัลห

 รตูสกัลหนาธะรป  .นันธิดา  จันทรางศุ  รด.อ E-mail: nantida.cha@mahidol.ac.th
   รตูสกัลหรากุนาขลเ  ผศ.ดร.เรณู  เหมือนจันทรเชย E-mail: renu.mue@mahidol.ac.th
 รตูสกัลหอตดิต   41-8032 0082 0  ทพัศรทโ   โทรสาร 0 2800 2332

 ณามะรปยดโาษกึศรากมยีนเมรรธาค
  สำา 2ก บบแนยีรเรากนผแ  ีรตาญญิรปบัดะราษกึศรากจ็รเ  248,500 บาท
  สำา   ข บบแนยีรเรากนผแ  ีรตาญญิรปบัดะราษกึศรากจ็รเ  251,800 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/73.pdf
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 สถ�บันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษ� เกิดจาก
การรวมตัวกันระหว่างศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม 
(ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541) และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ก่อตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 2547) มาเป็นสถาบันที่ผนวกประสบการณ์และวิสัยทัศน์ทั้งสอง
ศูนย์เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ มีองค์ความรู้ที่เป็นสห
สาขาวิชา และมีการสร้างนิยามใหม่ให้แก่การศึกษาทางด้านสันติภาพ 
ความขัดแย้ง ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก และส่วนอื่นๆ ของโลกโดยมุ่งเน้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทาง
สังคมและการเมือง ทั้งระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
อีกทั้ง มุ่งมั่นที่จะยกระดับประเด็นสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ โดย
ให้การศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ตลอดจน
สนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือต่อชุมชนและองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงดำาเนินการวิจัยชั้นนำาในประเด็นสำาคัญๆ

 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้เปิดสอนหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คือ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) และ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่ดำาเนินการมายาวนานที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการ
อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรด้านสิทธิมนุษยชน นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน สมาชิกองค์กรภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วิสัยทัศน์ 
มีบทบ�ทนำ�ด้�นวิช�ก�รและปัญญ�
ปฏิบัติในด้�นสิทธิมนุษยชนและก�รสร้�ง
สันติภ�พ
 

พันธกิจ  
ส่งเสริมคว�มเป็นเลิศในก�รเรียนรู้         
ด้�นสิทธิมนุษยชนและสันติภ�พ และ
ร่วมขับเคลื่อนกับประช�คมเพื่อก�ร
แปลงเปลี่ยนไปสู่สังคมสันติธรรม
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สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.ศรีประภา  เพชรมีศรี  E-mail: sriprapa.pet@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร Dr. Yanuar  Sumarlan  E-mail: yanuar.sum@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 0813-5   โทรสาร 0 2441 0872-3

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1     541,900 บาท  
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2     594,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่นๆ แผนการเรียน แบบ 2  648,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/77.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร Dr. Coeli  Barry   E-mail: coeli.bar@yahoo.com
 เลขานุการหลักสูตร Dr. Matthew John Mullen  E-mail: matthew.mul@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 0813-5   โทรสาร 0 2441 0872-3

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  436,700 บาท 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/77.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร Dr. Michael George Hayes  E-mail: michael.ger@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร Dr. susan  banki  E-mail: 
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 0813-5   โทรสาร 0 2441 0872-3

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  403,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข    444,200 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/77.pdf
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์  E-mail: suphatmet.yun@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์  E-mail: padtheera.nak@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 0813-5   โทรสาร 0 2441 0872-3

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2     231,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/77.pdf
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 สถ�บันแห่งช�ติเพ่ือก�รพัฒน�เด็กและ
ครอบครัว ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 สืบเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดเพื่อ
เด็กแห่งสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2533 รัฐบาลเห็นถึงความสำาคัญใน
การพัฒนามนุษย์ที่ต้องเร่ิมต้นต้ังแต่เด็กและต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต 
โดยมีครอบครัวเป็นแกนหลักและชุมชนเป็นฐานที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา จึงจัดทำาแผนปฏิบัติการหลักของปฏิญญาเพื่อเด็กไทยกำาหนดให้
มีการจัดตั้งสถาบันวิชาการระดับชาติสำาหรับพัฒนาเด็กและครอบครัว
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลรับเป็นแกนในการจัดตั้ง

 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวได้เปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ เพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้แบบบูรณาการโดยให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจของ
พัฒนาการมนุษย์ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถ
นำาความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำางานท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก
และครอบครัว ตลอดจนสามารถใช้ความรู้เชิงบูรณาการเพื่อศึกษา
ค้นคว้าวิจัย ติดตามดัชนีชี้วัดประเมินสถานภาพการพัฒนามนุษย์และ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ พร้อมกับมุ่ง
เน้นให้มีแนวคิด เจตคติที่เอื้อต่อการสร้างคุณภาพมนุษย์เป็นผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงที่มีจริยธรรมในการมองปัญหาพัฒนาการมนุษย์ที่นำาไป
สู่การปฏิบัติงานอย่างกว้างไกล ลุ่มลึกและมีประสิทธิภาพ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วิสัยทัศน์ 
สถ�บันสหวิทย�ก�รชั้นนำ�ระดับ
อ�เซียน ด้�นก�รพัฒน�เด็ก เย�วชน 
และครอบครัว ภ�ยในปี 2561
 

พันธกิจ  
ส่งเสริมคว�มเป็นเลิศในก�รเรียนรู้         
ด้�นสิทธิมนุษยชนและสันติภ�พ และ
ร่วมขับเคลื่อนกับประช�คมเพื่อก�ร
แปลงเปลี่ยนไปสู่สังคมสันติธรรม
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สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์

 ประธานหลักสูตร    ผศ.ดร.บัญญัติ  ยงย่วน  E-mail: banyat.yon@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร  E-mail: panadda.tha@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 0602-8  โทรสาร 0 2441 0167 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  290,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/49.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.บัญญัติ  ยงย่วน  E-mail: banyat.yon@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร  E-mail: panadda.tha@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 0602-8   โทรสาร 0 2441 0167 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  169,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข    166,800 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/49.pdf
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  วิทย�ลัยร�ชสุด� มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดขึ้นจาก
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระราชทานแนวพระราชดำาริแก่มหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยว
กับการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่จะให้การสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพความพร้อมทางการศึกษา สร้างโอกาสในด้านการ
ประกอบอาชีพตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนพิการ พร้อมทั้ง ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมูลนิธิราชสุดาขึ้น ในปี พ.ศ. 2534 โดย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสร้อยพระนาม “ราชสุดา” 
เป็นชื่อวิทยาลัยและมูลนิธิเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. 2534 
วิทยาลัยราชสุดาจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นฤกษ์กำาเนิดของวิทยาลัย

 วิทยาลัยราชสุดา ได้เริ่มดำาเนินงานจากโครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาและวิจัยผู้พิการทางกายภาพต่อมาเมื่อได้รับการจัดตั้งอย่าง
เป็นทางการจึงดำาเนินการจัดเตรียมอาคารสถานที่ บุคลากร หลักสูตร 
การวิจัยและการจัดบริการวิชาการต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้พิการ จน
กระทั่งในปี พ.ศ. 2540 จึงพร้อมดำาเนินการเปิดหลักสูตรแรกและขยาย
บริการวิชาการอย่างกว้างขวางขึ้น โดยในปัจจุบัน วิทยาลัยราชสุดามี
หลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

วิทยาลัยราชสุดา

วิสัยทัศน์ 
วิทย�ลัยร�ชสุด�เป็นสถ�บันชั้นนำ�ด้�น
ก�รศึกษ� ก�รวิจัย ก�รบริก�รวิช�ก�ร 
และศูนย์กล�งเครือข่�ย เพื่อพัฒน�
คุณภ�พชีวิตคนพิก�รในประช�คม
อ�เซียน
 

พันธกิจ  
1.  ผลิตผลง�นวิจัยและนวัตกรรมที่
 เป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�คุณภ�พ

ชีวิตคนพิก�ร สังคม และได้รับก�ร
ยอมรับในระดับส�กล

2.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�น 
 มีคุณธรรม จริยธรรม และบรรลุ
 ค่�นิยมหลักของมห�วิทย�ลัย
3.  ให้บริก�รวิช�ก�รเพื่อพัฒน�
 คุณภ�พชีวิตคนพิก�รที่ได้ม�ตรฐ�น 

ส�ม�รถเป็นแบบอย่�งไร
4.  บริห�รจัดก�รโดยยึดหลัก
 ธรรม�ภิบ�ล เป็นองค์กรแห่งก�ร
 เรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม
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วิทยาลัยราชสุดา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ทวี  เชื้อสุวรรณทวี  E-mail: tavee.che@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.อาดัม  นีละไพจิตร  E-mail: adam.nee@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 5315      โทรสาร 0 2889 5308

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2  253,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/39.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/39_02.pdf

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาสำาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร    ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส  E-mail: piyarat.nuc@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.ธีรศักดิ์  ศรีสุรกุล  E-mail: teerasak.sri@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 5315    โทรสาร 0 2889 5308

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2 112,400 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข   122,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/39.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/39_02.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.พิมพา  ขจรธรรม  E-mail: pimpa.kac@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  อ.ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง  E-mail: issavara.sir@mahidol.ac.th  

ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 5315               โทรสาร 0 2889 5308

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  137,400 บาท 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข    147,400 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/39.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/39_02.pdf
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.พิมพา  ขจรธรรม  E-mail: pimpa.kac@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.อิศวรา  ศิริรุ่งเรือง  E-mail: issavara.sir@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2889 5315              โทรสาร 0 2889 5308

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  256,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข    259,800 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/39.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/39_02.pdf
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 วิทย�ลัยดุริย�งคศิลป์ เริ่มต้นจาก โครงการพัฒนา
วิชาการ เปิดสอนวิชาดนตรีให้เป็นวิชาเลือกในระดับปริญญาตรีขึ้นใน
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2530 และได้เปิดหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา (ดนตรี) เป็น
หลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาโทของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้มีโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ และในปี พ.ศ. 2539 ได้ปรับสถานภาพโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ให้เทียบเท่ากับคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีการพัฒนาและขยายหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาดนตรี แขนงวิชาดนตรีศึกษา และแขนงวิชาดนตรีวิทยา ซึ่งเป็น
หลักสูตรปริญญาเอกด้านดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้น
ภูมิปัญญาของไทยและตะวันออก เพื่อที่จะพัฒนานักวิชาการดนตรี 
ครูดนตรี และนักวิจัยดนตรีให้ออกไปรับใช้สังคม ทำาให้วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถเปิดสอน
ดนตรีตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นวิทยาลัยทางดนตรีที่สมบูรณ์แบบ
ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย ให้การศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่มัธยม
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไม่ว่า
จะเป็นการแสดงดนตรี ดนตรีแจ๊ส ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก การ
ประพันธ์ดนตรี เทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจดนตรี ดนตรีสมัยนิยม ดนตรี
บำาบัด ดนตรีศึกษา การสอนดนตรี ดนตรีวิทยา และการอำานวยเพลง 
ทำาให้ในปัจจุบันวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก้าวหน้าพัฒนา ทันสมัยในทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการเรียนการสอน จำานวนนักเรียน นักศึกษา 
อาคารสถานที่ พันธกิจต่อสังคม ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับนานาชาติ 
และมีแนวโน้มที่จะขยายต่อไปในอนาคต

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิสัยทัศน์ 
ให้วิทย�ลัยดุริย�งคศิลป์ มห�วิทย�ลัย
มหิดล และมห�วิทย�ลัยมหิดล ให้บริก�ร
ชุมชน
 

พันธกิจ  
สนับสนุนและเสริมสร้�งประสิทธิภ�พ
ก�รทำ�ง�นท�งด้�นดนตรี ก�รเรียนก�ร
สอนและก�รวิจัย โดยก�รให้บริก�รท�ง
ด้�นทรัพย�กรคว�มรู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมไปถึงสภ�พแวดล้อมที่จะนำ�ไปสู่ก�ร
ค้นพบท�งปัญญ�และก�รเจริญเติบโต
ท�งวัฒนธรรม
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วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (3 สาขาวิชาเอก)

 ประธานหลักสูตร Asst.Prof. Dr.Christopher G.Schaub  E-mail: chrisschaub@hotmail.com
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.รัฐนัย  บำาเพ็ญอยู ่   E-mail: rattanai.bam@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2525-34, 0 2441 5300 
    โทรสาร 0 2800 2530

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   671,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/42.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์   E-mail: narongchai.pid@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์   E-mail: narongchai.pid@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2525-34, 0 2441 5300
    โทรสาร 0 2800 2530

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   611,300 บาท 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/42.pdf

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (5 สาขาวิชาเอก)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.รัฐนัย  บำาเพ็ญอยู ่   E-mail: rattanai.bam@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   Dr. Paul  Cesarczyk   E-mail: pcguitarist@gmail.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2525-34, 0 2441 5300
    โทรสาร  0 2800 2530

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  426,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข    426,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/42.pdf
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.ไคล์  เฟียร์   E-mail: kyle.fyr@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   Dr.Peter Fielding  E-mail: peter.fielding@gmail.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2525-34, 0 2441 5300
    โทรสาร 0 2800 2530

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก  2272,500 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  272,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/42.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.สุกรี  เจริญสุข  E-mail: sugree.cha@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.ปรีญานันท์  พร้อมสุขกุล  E-mail: preeyanun_piano@hotmail.co.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2525-34, 0 2441 5300
    โทรสาร 0 2800 2530

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก 2287,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  287,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/42.pdf
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  วิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�ร
กีฬ� เริ่มจากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา ในปี พ.ศ. 2530 ที่มาจากการผนวกแนวความคิดของ สำานักงาน
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และดำาเนินการด้านการวิจัย
และพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และ โรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์สังกัดภาค
วิชาศัลยศาสตร์-ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำาบัด คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ที่ตั้งขึ้นเพื่อจัดการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรี (การศึกษาต่อเนื่อง)

 โครงการจัดต้ังวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในมหาวิทยา-
ลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 หลังจากนั้นจึงได้รับโอน
โรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ามาไว้ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

 ปัจจุบัน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเปิดสอน
หลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก 
โดยมุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสร้าง
สุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
อีกท้ังมีการพัฒนาและขยายการบริการของวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นแหล่งวิจัยมุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาพร้อมทั้งสร้างเครือข่าย
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิสัยทัศน์ 
เป็นหนึ่งในผู้นำ�ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์
ก�รกีฬ�แห่งภูมิภ�คเอเซีย
 

พันธกิจ  
ศูนย์รวมองค์คว�มรู้ปัญญ�ของแผ่นดิน
ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ� ผลิต
บุคล�กรที่มีคุณภ�พบนพื้นฐ�นของ
คุณธรรมเพื่อสร้�งสุขภ�พและสุขภ�วะ
ที่ดีแก้ประช�ชนและพัฒน�กีฬ�เพื่อ
คว�มเป็นเลิศ พร้อมทั้งสร้�งเครือข่�ย
ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�ทั้งใน
ประเทศและระดับน�น�ช�ติ
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วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อมรพันธ์  อัจจิมาพร   E-mail: g4036011@gmail.com
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.วีรวัฒน์  ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์   E-mail: weerawat.lim@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 4295   โทรสาร 0 2889 3693  

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   412,300 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   502,300 บาท 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/43.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 ประธานหลักสูตร    ผศ.วารี  วิดจายา    E-mail: Waree.Widjaja@yahoo.com
 เลขานุการหลักสูตร   อ.เมตตา  ปิ่นทอง    E-mail: metta.pin@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 4295   โทรสาร 0 2889 3693
  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  256,100 บาท 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข    259,400 บาท 
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/43.pdf
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 วิทย�ลัยน�น�ช�ต ิ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
มีนาคม พ.ศ. 2529 โดยใช้ชื่อว่า โครงการศึกษาปริญญาตรี สำาหรับ
นักศึกษานานาชาติ (International Students Degree Program-
ISDP) เป็นสถาบันที่เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีแห่ง
แรกของมหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศไทย โดยมีพันธกิจคือ ผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้รอบด้าน ไม่จำากัดอยู่เพียงสาขาวิชาที่ตนเลือกเรียน
เท่านั้น เพื่อที่ในอนาคตจะได้นำาความรู้ความสามารถไปทำาประโยชน์
แก่มวลมนุษยชาติต่อไป และในอีก 6 เดือนต่อมาโครงการก็ได้ต้อนรับ
นักศึกษารุ่นแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติ
ให้โครงการศึกษาปริญญาตรี สำาหรับนักศึกษานานาชาติ เปลี่ยนแปลง
มาเป็นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University 
International College – MUIC) อย่างเป็นทางการ มีฐานะเทียบ
เท่ากับคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลมีการเปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสร้าง
ตัวแบบและพัฒนาธุรกิจ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขา
วิชาการจัดการนานาชาติ โดยจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา
ย่านสาทร ใจกลางเขตธุรกิจของกรุงเทพมหานคร

 กว่า 2 ทศวรรษ ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกายภาพ และ 
ด้านสังคม ทำาให้มีจำานวนผู้สมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นในทุกปี มีการขยาย
หลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยา- 
ศาสตร์และการจัดการมีการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่
น่าสนใจอีกมากมาย ทำาให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยา-
ลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานความ
เป็นสากล และความเป็นเลิศด้านวิชาการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

วิสัยทัศน์ 
วิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมหิดล 
มุ่งสู่ก�รยอมรับในระดับส�กลว่�เป็น
ผู้นำ�ในก�รศึกษ�แบบศิลปศ�สตร์ที่มี
คุณภ�พสูง
 

พันธกิจ  
วิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมหิดล 
สร้�งคว�มเป็นเลิศในก�รเรียนก�รสอน
แบบศิลปศ�สตร์อันหล�กหล�ยและใน
ส�ข�วิช�ชีพที่เลือกสรรแล้วเพื่อเตรียม
คว�มพร้อมสำ�หรับก�รเป็นพลเมืองโลก  
ในศตวรรษที่ 21 ที่ส�ม�รถปรับเปลี่ยน
คว�มรู้สู่ก�รปฎิบัติเพื่อสังคมไทย
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วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร    อ.ดร.ศริญญา  สังขะตะวรรธน์  E-mail: sarinya.sun@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  อ. แก้วตา ม่วงเกษม  E-mail: kaewta.mua@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5090  โทรสาร 0 22441 9745

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  (ติดต่อหลักสูตร)
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข   (ติดต่อหลักสูตร)
 http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=14471

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)(ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร    อ.ดร.ภาสวรรณ  สุนทรารักษ์  E-mail: Phassawan.sun@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.อภิรดี  วงศ์กิจรุ่งเรือง  E-mail: apiradee.won@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2441 5090  โทรสาร 0 22441 9745

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  (ติดต่อหลักสูตร)
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข   (ติดต่อหลักสูตร)
 http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=14471
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 วิทย�ลัยศ�สนศึกษ� มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นมา
จากโครงการศูนย์ศาสนศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2542 ได้วิวัฒนาการมาเป็น วิทยาลัยศาสนศึกษา ตั้งแต่นั้นจนถึง
ปี พ.ศ. 2550 ถือเป็นช่วงของการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการแก่
หลักสูตรปริญญาตรีให้ได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอาศัย
ความร่วมมือจากคณาจารย์ระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำา ทั้ง 
เป็นช่วงของการสร้างเอกลักษณ์ของการเรียนการสอนในหลักสูตรให้มี
ลักษณะเด่นเฉพาะได้มาตรฐานและสอดคล้องกับเจตจำานงของการจัด
ตั้งวิทยาลัยและการผลิตบัณฑิต

 นับแต่นั้น วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรศาสนศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการเปิดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ที่ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษแก่การศึกษา
ศาสนาเชิงวิชาการในปริบทต่างๆ ของสังคมสมัยใหม่ ด้วยวิธีปรวิสัย 
และการเชื่อมโยงศาสนาเข้ากับศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส
ศึกษาวิทยาการต่างๆ ที่จำาเป็นในการมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันควบคู่ไป
กับวิชาศาสนาและจริยศาสตร์ 

 จากนั้น วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้เริ่มสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการทางการเรียนการสอนและการวิจัยด้วยวิธีการต่างๆ ที่สำาคัญ 
คือ การกระชับความสัมพันธ์และการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศต่างๆ และมีการ
เปิดสอนวิชาศาสนศึกษาระดับนานาชาติในหลักสูตรปริญญาโทและ
ปริญญาเอก มุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล และสร้าง
นักวิชาการระดับสูงสำาหรับสอน วิจัย และปฏิบัติงานตามมหาวิทยาลัย 
และองค์กรต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ

วิทยาลัยศาสนศึกษา

วิสัยทัศน์ 
มุ่งมั่นเป็นสถ�บันก�รศึกษ�และ
แหล่งเรียนรู้ชั้นนำ�ด้�นศ�สนศึกษ�
ในภูมิภ�คเอเชีย
 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคว�มรอบรู้ด้�น  

ศ�สนศึกษ� บูรณ�ก�รคว�มรู้ท�ง
วิช�ก�ร ประสบก�รณ์ และคุณธรรม
เข้�ด้วยกัน เกิดคว�มรู้คู่คุณธรรม 
ส�ม�รถประกอบอ�ชีพต่�งๆ ได้

2. พัฒน�หลักสูตรและก�รเรียนก�ร
สอนทุกระดับให้สอดคล้องกับ
คว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ก�รและก�ร
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ    
สังคมโลก

3. ส่งเสริมและสนับสนุนก�รวิจัยและ
เผยแพร่ผลง�นท�งวิช�ก�รในระดับ
ช�ติและน�น�ช�ติพร้อมทั้งให้บริก�ร
วิช�ก�รและทำ�ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม

4. เสริมสร้�งศักยภ�พของเครือข่�ย       
ที่มีอยู่แล้วให้แข็งแกร่งม�กขึ้น พร้อม
ทั้งแสวงห�คว�มร่วมมือกับเครือข่�ย
ใหม่

5. พัฒน�ระบบบริห�รของวิทย�ลัย       
ให้มีประสิทธิภ�พสูงสุดในทุกมิติ     
ด้วยหลักธรรม�ภิบ�ล
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วิทยาลัยศาสนศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร Dr. Matthew  Kosuta   E-mail: matthew.kos@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร Dr. Milos  Hubina   E-mail: miloshubina@yahoo.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2630-9   โทรสาร 0 2800-2659 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1   541,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 2  823,100 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   653,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/40.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร    Asst.Prof.Dr. Imtiyaz Yusuf   E-mail: imtiyaz.yus@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร Dr.Kieko  Obuse   E-mail: kieko426@hotmail.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2800 2630-9   โทรสาร 0 2800-2659 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  436,700 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/40.pdf
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 ศูนย์จิตตปัญญ�ศึกษ� ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 
เป็นองค์กรการศึกษาท่ีเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายนักปฏิบัติ
และผู้สนใจในแนวทางจิตตปัญญา เพื่อทำาหน้าที่เผยแพร่และพัฒนา
องค์ความรู้และวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจิตตปัญญา และการพัฒนา
คุณภาพมนุษย์ในมิติและบริบทท่ีหลากหลายผ่านการจัดการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัด
อบรมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการประจำา
ปี เป็นต้น โดยคณาจารย์ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ประกอบด้วยนัก
วิชาการจากหลากหลายสาขา

 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษาได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมของจิตใจให้เหมาะสำาหรับการศึกษาเรียนรู้ 
และเพื่อเป็นตัวสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเอง

 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษายังผลิตงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านเงินทุนจากภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรอย่างต่อเนื่อง ใน
ปัจจุบันศูนย์จิตตปัญญาศึกษาได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วย
งานและองค์กร ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ สถาบัน Mind & 
Life เสมสิกขาลัย สถาบันอาศรมศิลป์ และสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า เผย
แพร่ และปฏิบัติการด้านจิตตปัญญาศึกษาที่สำาคัญของประเทศไทย

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถ�บันชั้นนำ�ของประเทศด้�น
บูรณ�ก�รจิตตปัญญ�สู่ระบบก�รศึกษ�
เพื่อก�รพัฒน�มนุษย์ 
 

พันธกิจ  
1. ด้�นก�รวิจัยและพัฒน�องค์คว�มรู้ 
2. ด้�นก�รพัฒน�หลักสูตรและจัด
 ก�รเรียนก�รสอน 
3. ด้�นก�รบริก�รวิช�ก�รและเครือข่�ย 
4. ด้�นก�รสื่อส�รส�ธ�รณะและ
 สิ่งพิมพ์
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ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.สมสิทธิ์  อัสครนิธี  E-mail: somsit.asd@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร  อ.ดร.เพริศพรรณ  แดนศิลป์  E-mail: proetphan.dae@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 24415022-3  โทรสาร 0 24415024

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  316,100 บาท 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  320,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/65.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/65_02.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา (ภาคพิเศษ)

 ประธานหลักสูตร อ.ดร.สมสิทธิ์  อัสดรนิธี  E-mail: somsit.asd@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.เพริศพรรณ  แดนศิลป์  E-mail: counseling.growth@gmail.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 24415022-3  โทรสาร 0 24415024

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2   255,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข   257,200 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/65.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/65_02.pdf
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โครงการร่วม 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
คณะทันตแพทย์ และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

โครงการร่วม
คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.สุขุมาล  จงธรรมคุณ  E-mail: sukumal.cho@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2201 5402  โทรสาร 0 2354 7168
 เลขานุการหลักสูตร   รศ.ดร.ณัฐวุธ  สิบหมู่  E-mail: nathawut.sib@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2201 5641-2  โทรสาร 0 2354 7157

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ 1 390,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 1  373,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ  2 589,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ  2  473,500 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อุษณีย์ พิชกรรม  E-mail: aussanee.pic@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.วิษุวัต สงนวล  E-mail: wsongnuan@gmail.com
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 5232  โทรสาร 0 2354 7172

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2 399,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21.pdf
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/21_02.pdf
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โครงการร่วม 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

โครงการร่วม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

 ประธานหลักสูตร รศ.นพ.ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี   E-mail: rasho@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.นพ.คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์   E-mail: komsan.kia@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 1478   โทรสาร 0 2354 7299

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  248,000 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ข  251,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ฟองคำา  ติลกสกุลชัย   E-mail: fongcum.til@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2419 7466-80 ต่อ 1700, 1701
    โทรสาร  0 2412 8415
 เลขานุการหลักสูตร รศ.ดร.ทัศนี  ประสบกิตติคุณ   E-mail: tassanee.pra@mahidol.ac.th 
    โทรศัพท์ 0 2419 7466-80 ต่อ 1850, 1851  
    โทรสาร 0 2412 8415

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ 2   565,300 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/46.pdf
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โครงการร่วม 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

โครงการร่วม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันโภชนาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ   E-mail: racok@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร ผศ.ดร.ศศิวิมล  รัตนสิริ   E-mail: tesvm@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 1488   โทรสาร 0 2201 1850

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2  408,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.นลินี  จงวิริยะพันธุ์   E-mail: nalinee.cho@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร   อ.ดร.จินตนา  ศิริวราศัย   E-mail: jintana.sir@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 1488   โทรสาร 0 2201 1850

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ: 
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ  2     484,700 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แผนการเรียนแบบ  2     425,900 บาท
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่นๆ แผนการเรียนแบบ 2   443,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.นลินี จงวิริยะพันธุ์   E-mail: nalinee.cho@mahidol.ac.th
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.รจนา  ชุณหบัณฑิต   E-mail: rarch@mahidol.ac.th
 ติดต่อหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2201 1488   โทรสาร 0 2201 1850

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนแบบ ก2  251,100 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/22.pdf
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ประธานหลักสูตร รศ.ดร.อุษา  ฉายเกล็ดแก้ว E-mail: usa.chi@mahidol.ac.th
    โทรศัพท์ 0 2644 8694 โทรสาร 0 2354 4326
 เลขานุการหลักสูตร อ.ดร.ภัทรวลัย ตลึงจิตร E-mail: -
    โทรศัพท์ 0 2419 7000 ต่อ 4666 โทรสาร 0 2418 2662

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  แผนการเรียนแบบ ก2  570,900 บาท
 http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/26.pdf




