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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561  

ชื่อส่วนงาน :  คณะวิทยาศาสตร์ โทร 0 2201 5050 - 3 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์ 

เปิดรับรอบที่ : 1    

ชื่อโครงการย่อย :  โครงการพิเศษทางวิชาการ 

จ านวนที่เปิดรับ :  34 คน  

โปรดใส่เครื่องหมายถูก ( √ ) หรือกรอกข้อความในช่องที่ต้องการ  

1. วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต 

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ไม่ต่ ากว่า 2.75  

4. เกณฑ์ขั้นต่ าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ 

4.1 เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 3.00 และ  

4.2 เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 3.00 

5 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ / ทดสอบวิชาเฉพาะส่วนงาน  

6 คุณสมบัตเิฉพาะ 

6.1 ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้            

ทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง 

6.2 ผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ         

การปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ 

6.3 ผู้สมัครต้องมีผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

6.3.1  ผ่านการอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ และได้รับประกาศนียบัตร

จากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว หรือ 

6.3.2  ผ่านการเข้าค่ายและได้รับทุนโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ จากโครงการพัฒนา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) หรือ 

6.3.3  ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชาติ / นานาชาติ หรือ  

6.3.4  ได้รับรางวัลผลงานทางโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับชาติ / นานาชาติ หรือ 

6.3.5  มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ หรือ น าเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ในระดับนานาชาติ หรือ 
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6.3.6  ได้รับรางวัลทางคุณธรรมจริยธรรม หรือ ทางวิชาการอ่ืน ๆ ระดับชาติ/นานาชาติ ที่ส่งเสริม

การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

7 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร 

7.1 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 

7.2 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันสมัคร 

7.3 หนังสือรับรองโดยครูที่ปรึกษาชั้นเรียนหรือครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

จ านวน 1 ฉบับ และ หนังสือรับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครด าเนินการ ดังนี้ 

7.3.1 ปริ้นแบบฟอร์มหนังสือรับรองโดยครูที่ปรึกษา (มมวท-01) และหนังสือรับรองโดย

ผู้อ านวยการโรงเรียน (มมวท-02) เสนอลงนาม 

7.3.2 หลังจากครู-อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้อ านวยการลงนามในใบรับรองแล้ว ขอให้ด าเนินการน า

ใบรับรองใส่จดหมายแบบปิดผนึก (ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สมัคร) แล้วน าส่งไปรษณีย์แบบ

ลงทะเบียนมาที่ งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถนน

พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (โปรดระบุหน้าซอง “ใบรับรอง

ผู้สมัครสอบ TCAS รอบที่ 1”) โดยน าส่งไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (นับจากวัน

ประทับตราไปรษณีย์) 

7.4 เอกสารแสดงหลักฐานผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตามข้อ 6.3 รายละเอียด ดังนี้ 

7.4.1   ใบสรุปผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จ านวน 1 ฉบับ (มมวท-03) 

7.4.2   หลักฐานผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ดังนี้ 

ประเภทผลงาน / รางวัล / กิจกรรม เอกสารที่ต้องแนบ 
การอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
(กรณีผา่นการอบรมค่าย 2 และ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

1. ส าเนาประกาศนียบตัรการเข้ารว่มอบรมค่าย  
สอวน. 

การเข้าค่ายและได้รับทุนโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ จาก
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส าหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) 

1. ส าเนาประกาศนียบตัรค่าย 
2. ใบรับรองจากครู-อาจารย์ที่ปรกึษาโครงงาน 1 ฉบับ 
   (ไม่มีแบบฟอร์ม) 

รางวัลการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชาติ 
และ/หรือนานาชาติ 

1. ส าเนาใบเกียรติบัตรที่ระบุช่ือผู้แข่งขัน ล าดับที่ได้ใน
การแข่งขัน และรายละเอียดรางวัล ในกรณีที่ไม่ได้รับ
เกียรติบัตร แต่ได้รับโล่ หรือ ถ้วยรางวัล หรือ รางวัล
ในรูปแบบอื่น ให้แนบรูปรางวัลที่เห็นล าดับที่ได้และ
รายละเอียดการแข่งขันอย่างชัดเจน 

รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ 

1. ส าเนาใบเกียรติบัตรที่ระบุช่ือผู้แข่งขัน ล าดับที่ได้ใน
การแข่งขัน และรายละเอียดรางวัล ในกรณีที่ไม่ได้รับ
เกียรติบัตร แต่ได้รับโล่ หรือ ถ้วยรางวัล หรือ รางวัล
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ประเภทผลงาน / รางวัล / กิจกรรม เอกสารที่ต้องแนบ 
ในรูปแบบอื่น ให้แนบรูปรางวัลที่เห็นล าดับที่ได้และ
รายละเอียดการแข่งขันอย่างชัดเจน 
2. ใบรับรองจากครู-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1 ฉบับ 
    (ไม่มีแบบฟอร์ม) 

ผลงานตีพิมพร์ะดบัชาติ และ/หรอื นานาชาติ 1. บทคัดย่อบทความวิชาการ 1 หน้ากระดาษ A4 
2. ส าเนาประกาศนียบัตร 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ใน
ระดับนานาชาติ  

1. บทคัดย่อบทความวิชาการ 1 หน้ากระดาษ A4 
2. ส าเนาประกาศนียบัตร โดยระบุประเภทการ
น าเสนอผลงาน (oral และ/หรือ poster) 

รางวัลระดับชาต/ินานาชาติ อื่นๆ ทางคุณธรรมจริยธรรม หรือ  
ทางวิชาการอื่นๆ ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร ์

1. ส าเนาใบเกียรติบัตร 

 

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จะมีเกณฑ์การพิจารณาผู้สมัคร ดังนี้ 

ล าดับ คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าน้ าหนัก 
(%) 

1 เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 
2 ผลงาน / รางวัล / กิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

(ตามก าหนดข้อ 6.3) 
60 

3 3.1 ใบรับรองตามข้อ 7.3 ดังนี้ 
     3.1.1 ใบรับรองจากครู-อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเรียน หรือ ครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (มมวท-01) 
     3.1.2 ใบรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียน (มมวท-02) 
3.2 ใบรับรองครู-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตามข้อ 6.3.2 และ/หรือ 6.3.4  
     (ถ้ามี) 

20 

4 คุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ ที่โดดเด่น  10 
รวม 100 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

                               โทร 0 2201 5052-3 

                               http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php 

8 การให้ทุนการศึกษา 

ส าหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 1 จะมีสิทธิ์รับทุนโครงการศรีตรังทองทุกคน  

ทั้งนี้ ทุนศรีตรังทองมีเง่ือนไข ดังนี้ 

website facebook 

http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php
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18.1  ทุนศรีตรังทองไม่มีข้อผูกพันการปฏิบัติงานชดใช้ทุนหลังส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด แต่ขอให้

ปฏิบัติงานในประเทศไทยอย่างน้อย 5 ปี 

8.2  คณะวิทยาศาสตร์จะมีสาขาวิชาเอกระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) จ านวนทั้งสิ้น 6 สาขาวิชา 

ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์ ซึ่งจะเรียนที่วิทยาเขตศาลายาใน

ชั้นปีที่ 1 และเรียนที่วิทยาเขตพญาไทในชั้นปีที่ 2 – 4 

8.3   การใหทุ้นการศกึษาในระดับปริญญาตรีโครงการทุนศรีตรังทอง มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

เงินทุนสนับสนุนโครงการศรตีรังทอง จ านวนเงิน (บาท) 
ทุนการศึกษา ปีละ 60,000 บาท 
ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามจ่ายจริง 
ค่าหนังสือประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร 5,000 บาท (ตามจ่ายจริง) 
ค่าโครงงานวิจัยตลอดหลักสูตร ไม่เกิน  5,000 บาท 
ค่าเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ตามความเหมาะสม 

   

8.4    นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3  ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป มีสิทธิ์สมัครเรียนใน

หลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการท าวิจัย และการเรียนขั้นสูง เมื่อจบแล้ว

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้โดยไม่ต้องผ่านการเรียนในระดับปริญญาโท 

8.5 นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรพิสิฐวิธานที่มีคะแนน 3.50 ขึ้นไป เมื่ออยู่ในชั้นปี 3 หรือ ปี 4 จะมีสิทธิ์

สมัครรับทุนไปศึกษาหรือท าวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ (3-6 เดือน) โดยข้อผูกพันหลังจบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี คือต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่ได้รับทุนไปศึกษาหรือไปวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 

8.6 เงื่อนไขส าหรับผู้รับทุนโครงการศรีตรังทอง  

8.6.1 ต้องท าสัญญารับทุนการศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และไม่เข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใดหลังการท าสัญญาแล้ว 

8.6.2 นักศึกษาทุนศรีตรังทอง ในระดับปริญญาตรีจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมและเกรดเฉลี่ย

ประจ าภาคทุกภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.00 ส่วนการเรียนในระดับปริญญาเอกโดยได้รับทุน จะต้องจบการศึกษา

ในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ า

กว่า 3.25 หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะพิจารณาให้ออกจากทุน 

8.6.3การออกจากโครงการฯ หรือ หลุดทุนโดยไม่ส าเร็จการศึกษาจะต้องชดใช้เงินเป็นจ านวนสองเทา่

ของทุนที่ได้รับ เว้นแต่คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาให้ออกโดยไมช่ดใช้ทุน 

8.6.4 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการศรีตรังทอง และ/หรือคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทุนศรีตรังทองได้ที่ งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 0 2201 5050 

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



 
จดหมายรับรองพฤติกรรมความมุ่งมั่นของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ให้ค ารับรอง 
ชื่อ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว / ดร.)............................................................................................................................. ...................................... 
รู้จักผู้สมัครในฐานะเป็น  ครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์       ครูหัวหน้าหมวดวิชา  
  ครูประจ าชั้น        ครู/อาจารย์ท่ีปรึกษา 
  ครูแนะแนว        ครูวิชา/สาระวิชา 
  อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................................. 
รู้จักผู้สมัครตั้งแต่ปี พ.ศ....................................ถึง พ.ศ....................................รวมเป็นเวลา....................เดือน.......................ปี 

ส่วนที่ 2 ความเห็นของผู้ให้ค ารับรองต่อ ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล (นาย / นางสาว)..................................................................................................... 

 โรงเรียนของผู้สมัคร.................................................................................................จังหวัด.................................................................. 

 ความเห็นด้านพฤติกรรม-ทัศนคติ-ความตั้งใจของผู้สมัคร   
ระดับความเห็น  0 = ไม่มีข้อมูล / ไม่มีความเห็น 1 = น้อยมาก  2 = ปานกลาง  3 = ดี  4 = ดีเยี่ยม 

ล าดับ พฤติกรรม / ทัศนคติ / ความตั้งใจ 0 1 2 3 4 
1 เป็นผู้ชอบสังเกตสิ่งรอบตัวสม่ าเสมอ      
2 เป็นผู้ชอบตั้งค าถาม ตั้งโจทย์ได้ชัดเจน ตรงประเด็น      
3 เป็นผู้ที่ค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง ภายใต้หลักการและเหตุ/ผล      
4 เป็นผู้ที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีน้ าใจ และให้อภัยผูอ้ื่น      
5 เป็นผู้ที่กล้าแสดงออกในทางที่ถกูต้อง ได้เหมาะสมตามกาละเทศะ (ทั้งทางการ และไม่ทางการ)       
6 เป็นผู้เหมาะสม-มคีวามสามารถต่อการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์      
7 เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาศาสตร์      
8 เป็นผู้ที่แสดงความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพวิทยาศาสตร์      
9 ถ้าเปรียบเทียบผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ความมุ่งมั่นอยู่ในระดบัใดเทียบกับหลักสูตร

วิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย ์เภสัช วศิวกรรม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บัญชี ฯลฯ 
     

10 ท่านยืนยันได้วา่ผู้สมัครเหมาะสมและจะประสบผลส าเร็จในการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์      

 
 

 ความเห็นด้านความสามารถ 
ล าดับ ความสามารถเปรยีบเทียบกับนักเรียนร่วมชั้นเรียน เป็นที่1 ที่ 2-5 ที่ 6-10 ที่ 11-20 ที่ 1 ของชั้นป ี

1 ด้านความคิดเชิงวิเคราะห์ ตัวเลข หรือ คณิตศาสตร์      
2 ด้านการสื่อสาร น าเสนอหนา้ชั้นเรียน ภาษาไทย      
3 ด้านการสื่อสาร น าเสนอหนา้ชั้นเรียน ภาษาอังกฤษ      
4 ด้านการสื่อสาร น าเสนอหนา้ชั้นเรียน วทิยาศาสตร์      
5 ล าดับผลการเรียนโดยรวม      

ความเห็นเพิ่มเติม ............................................................................................................................. ..................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ..................................................................................... 

       ลงชื่อ………………………………………………………ครูที่ปรึกษา 
           (………………………………………………………….) 
               วันท่ี................................................... 
 
หมายเหตุ : 1)  ห้ามเปิดเผยข้อมูลน้ีแก่ผู้สมัคร หากประสงคส์อบถามเพิ่มสามารถติดต่อได้ที่ งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 0 2201 5052-3 
               2)  กรุณาประทับตราโรงเรียนบริเวณพื้นที่ลงนาม 
               3)  กรุณาน าใบรับรองใส่ซองจดหมายปิดผนึกแล้วน าส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมาที่ งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
                   เลขท่ี 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (โปรดระบุหน้าซอง “ใบรับรองผูส้มัครสอบ TCAS รอบท่ี 1”)  

มมวท-01 
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จดหมายรับรองความสามารถและเจตคติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ให้ค ารับรอง ในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียน 

ชื่อ-สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน (นาย / นาง / นางสาว / ดร.).............................................................................................................................. 

รู้จักผู้สมัครในฐานะเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................................................................................. ............................ 

รู้จักผู้สมัครตั้งแต่ปี พ.ศ....................................ถึง พ.ศ....................................รวมเป็นเวลา....................เดือน.......................ปี 

ส่วนที่ 2 ความเห็นของผู้ให้ค ารับรองต่อ ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล (นาย / นางสาว)..................................................................................................... 

 โรงเรียนของผู้สมัคร.................................................................................................จังหวัด................ .................................................. 

 ความเห็นด้านความสามารถ 
ล าดับ ความสามารถของผู้สมัครเปรียบเทียบกับนักเรียนร่วมห้อง เป็นที่ 1 ที่ 2-5 ที่ 6-10 ที่ 11-20 ที่ 1 ของชั้นป ี

1 ด้านความคิดเชิงวิเคราะห์ ตัวเลข หรือ คณิตศาสตร์      
2 ด้านการสื่อสาร อ่าน พูด เขยีน ฟัง ภาษาไทย      
3 ด้านการสื่อสาร อ่าน พูด เขยีน ฟัง ภาษาอังกฤษ      
4 ด้านการสื่อสาร น าเสนอหนา้ชั้นเรียน วทิยาศาสตร์      
5 ล าดับผลการเรียนโดยรวม      

 

 ความเห็นด้านเจตคติ  (เฉพาะกิจกรรมและพฤติกรรมท่ีโดดเด่น กรณีมิได้โดดเด่นสามารถเว้นว่างได้) 
เจตคติที่โดดเด่น 
............................................................................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................................... ................................................................................. 
จิตสาธารณะที่โดดเด่น 
............................................................................................................................................... ................................................................................. 
................................................................................................................................................. ............................................................................... 
กิจกรรมท่ีโดดเด่น 
.............................................................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. ................................... 
ความเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................... ................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. ................... 
หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร หากมีข้อมูลที่ไม่เป็นจริง และเกิดจากอคติของผู้ให้ข้อมูล ทางคณะวิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับ

นักเรียนของท่านในปีถัดไป ผลที่ตามมาจะเกิดต่อผู้สมัคร และชื่อเสียงของโรงเรียนในระยะยาว ทั้งนี้การรับสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียนภายใต้การดูแลของ

ท่านที่มีข้อมูลจริงและติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิดจึงเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ขอให้โอกาสการให้ความห็นนี้จะถูกสร้างให้เป็นวัฒนธรรมที่ถูกต้องและยั่งยืน 

       ลงชื่อ………………………………………………………ผู้อ านวยการโรงเรียน 
           (………………………………………………………….) 
               วันท่ี................................................... 
 
หมายเหตุ : 1)  ห้ามเปิดเผยข้อมูลน้ีแก่ผู้สมัคร หากประสงคส์อบถามเพิ่มสามารถติดต่อได้ที่ งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 0 2201 5052-3 
               2)  กรุณาประทับตราโรงเรียนบริเวณพื้นที่ลงนาม 
               3)  กรุณาน าใบรับรองใส่ซองจดหมายปิดผนึกแล้วน าส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมาที่ งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
                   เลขท่ี 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (โปรดระบุหน้าซอง “ใบรับรองผูส้มัครสอบ TCAS รอบท่ี 1”)  
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ใบสรุปผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รอบท่ี 1 โครงการพิเศษทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

 
ข้าพเจ้า (นาย / นางสาว).........................................................................................................................เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.................... 

โรงเรียน.............................................................................จังหวัด................................. ..........มีความประสงค์สมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรไทย) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รอบท่ี 1 โครงการพิเศษทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

โดยมีผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ดังน้ี 

ล าดับ ผลงาน ประเภทผลงาน* ระดับ 
(ชาติ/นานาชาติ) 

ปี พ.ศ. 
ที่ได้รับ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

*ประเภทผลงานตามเกณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีดังนี้ 

ประเภทท่ี 1 = ผ่านการอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (เปิดรับค่าย 2 และ 3) 

ประเภทท่ี 2 = ผ่านการเข้าค่ายและได้รับทุนโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ จากโครงการ JSTP 

ประเภทท่ี 3 = รางวัลการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชาติ / นานาชาติ 

ประเภทท่ี 4 = รางวัลผลงานทางโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับชาติ / นานาชาติ (ต้องมีใบรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน) 

ประเภทท่ี 5 = ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ หรือ น าเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติ 

ประเภทท่ี 6 = รางวัลทางคุณธรรมจริยธรรม หรือ ทางวิชาการอื่น ๆ ระดับชาติ/นานาชาติท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
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