
หลกัสูตร วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต    รหสัในการสมัคร 
 
สาขาวิชา กายวภิาคศาสตร  (ภาคปกติ)              คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
 
ภาควชิา กายวภิาคศาสตร  จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา    30    คน 
 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
 

1.  เปนผูสําเรจ็การศึกษาแลว    หรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายในระดบัปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสัตวแพทย  ทันตแพทย  แพทย  พยาบาล  กายภาพบําบัด  กิจกรรมบําบัด  รังสีเทคนคิ  เทคนคิการแพทย   

สัตววิทยา  แพทยแผนไทย  ชีววทิยา  และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของทางวิทยาศาสตรบัณฑิต  จากสถาบนัในประเทศหรือ 

ตางประเทศซึง่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.50    

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL   ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ  

      TOEFL Computer – based   ท่ีระดับคะแนน 150คะแนน  หรือ TOEFL  Internet – based   

      ท่ีระดบัคะแนน 52 คะแนน หรือ  IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน  หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษ 

      ท่ีจัดสอบโดยศนูยภาษาตางประเทศ บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมผีลการสอบผาน 

            ภาษาอังกฤษผูสมคัรตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนทีบ่ณัฑติวิทยาลยัจดัสอบ 

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

5. ผูสมัครเขาศึกษาท่ีมีคณุสมบัตนิอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน อาจไดรับการพิจารณาคดัเลือก 

 ตามดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับบัณฑิตวทิยาลยั    

    
 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 
 
 
 
 

2 0 2 1 M G 0 0 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาชีววทิยา 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 14.30 น. 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

 2. วิชาความรูท่ัวไป 

 3. วิชาชวีวิทยา 

     8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 14.30 น. 

 
 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 



โครงสรางหลกัสูตร     
 

                หนวยกติ 
 
หมวดวิชาบังคบั                                                                                                                                               22   
  
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                                                                                                                                 2   
     
วิทยานิพนธ                                                                                                                                                    12   
  

 
 

                                                                                             หนวยกติ (บรรยาย – ปฏบิตั ิ– ศกึษาดวยตนเอง)
หมวดวชิาบงัคบั   
  
SIAN 503 วิทยาเอมบริโอ                                                                                                                           1(0-2-1) 
  
SIAN 504 ประสาทกายวิภาคศาสตร                                                                                                             3(2-2-5) 
  
SIAN 509 สัมมนาทางกายวภิาคศาสตร                                                                                                         1(1-0-2) 
   
SIAN 510 จุลกายวภิาคศาสตร                                                                                                                     3(1-4-4) 
  
SIAN 601 มหกายวิภาคศาสตร 1                                                                                                                 6(3-6-9) 
  
SIAN 602 มหกายวิภาคศาสตร 2                                                                                                                 6(3-6-9) 
 
SIRE 502 วิทยาระเบียบวธิีวิจยั                                                                                                                    2(2-0-4) 
  
หมวดวชิาเลอืก   
                      
SIAN 506 พันธุศาสตรมนษุย                                                                                                                      2(2-0-4) 
 
SIAN 507 ไมโครเทคนคิ                                                                                                                            2(1-2-3) 
 
SIRE 501 สถิติ                                                                                                                                         3(3-0-6) 
 
SCID 500 ชีววทิยาระดับเซลลและโมเลกุล                                                                                                     3(3-0-6) 
  
วทิยานพินธ   
    
SIAN 698 วิทยานิพนธ                                                                                                                           12(0-36-0) 
 
* ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 
     หลักสูตรนี้จะทําใหผูศึกษาไดมีความรูทางกายวิภาคศาสตร ท้ังดานประสาทกายวิภาคศาสตร และทางดานกายวิภาคศาสตร 

อยางสูงและละเอียดขึน้ ประกอบการวิจยัทางดานบูรณาการกายวิภาคศาสตรดวยศีลธรรม  และจรรยาบรรณวชิาชพี 

 

ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา  
      1. ทุนบณัฑติศึกษา คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

 

 

 

 

 



โครงการวจิัยของหลักสตูร 
1. Gross anatomy     

2. Electron microscopy (SEM & TEM)   

3. Immunocytochemistry   

4. Vascular corrosion cast    

5. Light microscopy (several staining techniques)  

6. Microbiology, immunology and genetics    

7. Neuro anatomy and nervous system 

8. Physical anthropology 

 
 

การสมคัร 
     รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        
  

 

หลกัฐานการสมัคร 
     สําหรับการสงหลักฐานทางไปรษณยี  /  สําหรับผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 

จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 

ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 

(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 

 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรปูถายใหสงไฟล
รูปแบบ jpeg  

 

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

- อาจารย 

- นักวิจยั 

 

 

 

 



อาจารยผูรบัผดิชอบ       

1. รศ.ดร.นพ.ถาวรชยั  ลิม้จนิดาพร   (E-mail : thawornchai.lim@mahidol.ac.th) 

2. รศ.ดร.ศรินิชุ  ศรเีจรญิเวช    (E-mail : sirinush.sri@mahidol.ac.th)  

หองสํานักงาน อาคารศรีสวรินทิรา  ชั้น 7  ภาควิชากายวภิาคศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

โทรศัพท 0 2419 7035     

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร       
1. นางวไิลพร รกัษแกว   (E-mail :yuinaja32@gmail.com) 

หองสํานักงาน อาคารศรีสวรินทิรา  ชั้น 7  ภาควิชากายวภิาคศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

โทรศัพท 0 2419 7035     

 

หมายเหต ุ 1.  หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาใหม  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร  ลงทะเบยีนศึกษารายวชิาเพ่ือเปนการปรับพืน้ฐาน
ในชวงภาคฤดูรอน  คือ 

 -  SIID 501 Molecular and Cellular basic of Biomedicine  3  Credits 

 2.  ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิม่เตมิไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 

 
               หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 

E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 


