
หลกัสูตร   วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ         รหสัในการสมัคร  
 
สาขาวิชา   วทิยาศาสตรการบรกิารโลหิต (ภาคปกต)ิ    คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
 
ภาควชิา     เวชศาสตรการธนาคารเลอืด           
 
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   3   คน 
 

 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
 

1.  สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคนคิการแพทย  แพทยศาสตรบณัฑติ ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต  เภสัชศาสตรบณัฑติ  หรือวุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ นอกจากนีท่ี้เรยีนรายวิชาการธนาคารเลือดและปฏิบตัิการธนาคาร
เลือดหรือรายวิชาท่ีเก่ียวของมาแลวอยางนอย 9 หนวยกิต 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  
3.  มีประสบการณการทํางานในธนาคารเลือดไมนอยกวา 1 ป   
4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL       

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52  คะแนน 
หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดยศูนยภาษาตางประเทศ    
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ  ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ในวนัสอบขอเขยีนที่บณัฑิตวิทยาลัยจดัสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย
ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน  อาจไดรบัการพิจารณาคดัเลอืกใหสมัครตามดุลพนิิจของ 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดบีัณฑิตวิทยาลยั 
 

 
 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
  

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป    

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
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โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                              หนวยกติ 
  
หมวดวิชาบังคบั                                                                                                                                             18   
  
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                                                                                                                                8   
  
วิทยานิพนธ                                                                                                                                                   12 
 
 
 
                
                                                                                                                                                              หนวยกติ  
หมวดวชิาบงัคบั   
 
SCID 500 ชีววทิยาระดับเซลลและโมเลกุล                                                                                                   3(3-0-6) 
 
SIRE 502 วิทยาระเบียบวธิีวิจยั                                                                                                                  2(2-0-4) 
 
SITM 504 ฮีมาฟเรสิส                                                                                                                              2(1-2-3) 
 
SITM 508 ความรูขัน้สูงสวนประกอบของเลือดและการใหเลือด                                                                       2(1-2-3) 
 
SITM 509 วิทยาภมูิคุมกันเก่ียวกับวทิยาศาสตรการบริการโลหิต                                                                     2(2-0-4) 
 
SITM 510 ปฏบิัติการวิทยาภมูคิุมกันเก่ียวกับวทิยาศาสตรการบริการโลหิต                                                       2(0-4-2) 
 
SITM 511 สัมมนาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต                                                                                          2(2-0-4) 
 
SITM 512 การรับบริจาคเลือดและการเตรยีมเลือด                                                                                       2(1-2-3) 
 
SITM 602 โลหิตวิทยา                                                                                                                             1(1-0-2) 
 
 
หมวดวชิาเลอืก   
  
SITM 503 ภมูติานตนเอง                                                                                                                        1(1-0-2) 
 
SITM 603 การปลูกถายอวัยวะ                                                                                                                 3(2-2-5) 
 
SITM 606 การบริหารหองปฏบิตัิการ                                                                                                        2(2-0-4)  
 
SIRE 501 สถิติ                                                                                                                                     3(3-0-6) 
 
SIIM 611 วิทยาภูมคิุมกันระดับโมเลกุล                                                                                                      2(2-0-4) 
 
GRID 517 ไวยากรณภาษาอังกฤษท่ีจําเปนสําหรับบัณฑิตศึกษา                                                                    3(3-0-6) 
 
 
วทิยานพินธ   
  
SITM 698 วิทยานพินธ                                                                                                                       12(0-36-0)  
  
  *  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
 
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  

1. Transfusion Science 
2.  Immunohematology 
3.  Immunogenetics 
 
 
 
 



การสมคัร 
 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (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  เฉพาะรูปถายใหสงไฟล
รูปแบบ jpeg 

 
 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. นักวิทยาศาสตรปฏบิัตงิานในธนาคารเลือดและหองปฏบิัติการธนาคารเลือดของโรงพยาบาล  ศูนยบริการโลหิต  หรือหนวย
บริการสาธารณสุขอ่ืน 

2. นักวิจยัปฏบิัตงิานในธนาคารเลือดและหองปฏบิัตกิารธนาคารเลือดของโรงพยาบาล  ศูนยบริการโลหิต  หรือหนวยบริการ
สาธารณสุขอ่ืน 

3. นักวิชาการซึง่ปฏิบตัิงานในธนาคารเลือดและหองปฏิบตัิการธนาคารเลือดของโรงพยาบาล  ศนูยบริการโลหิต  หรอืหนวย
บริการสาธารณสุขอ่ืน 

 
 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 
     1. นพ.วโิรจน  จงกลวฒันา (E-mail : sivjk@mahidol.ac.th) 

   ตึก 72 ป  ชั้น 3  ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด  คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 
   โทรศัพท  0 2419 7000 ตอ 102  โทรสาร 0 2412 8419 

     2. ผศ.พญ.ปารชิาต ิ เพิม่พกิลุ (E-mail : sippe@mahidol.ac.th) 
   ตึก 72 ป  ชั้น 3  ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด  คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 
   โทรศัพท  0 2419 7000 ตอ 103  โทรสาร 0 2412 8419 

 
หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 
 
 

หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 
              E-mail : gradthai@mahidol.ac.th  


