
หลกัสูตร  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ            รหสัในการสมัคร  

สาขาวิชา  ฟสกิสการแพทย  (ภาคปกต)ิ       ภาควชิา  รงัสวีทิยา                                 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน    8    คน 
 
 
 
 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร   
 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  ดานวทิยาศาสตรทุกสาขา 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน  52 คะแนน  

หรือ IELTS     ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรอืสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดย  ศูนยภาษาตางประเทศ    

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษผูสมัครตองเขาสอบวิชา 

ภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนที่บณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน  อาจไดรบัการพิจารณาคดัเลอืกใหสมัครเขาศกึษาตามดุลยพนิจิของ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 
 
  
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาคณติศาสตร 

4. วิชารังสีฟสิกสและอิเล็กทรอนกิส     

  8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

 

13.30 – 16.00 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือ
ประกาศบณัฑติวทิยาลยั ณ  สํานกังานบัณฑิตวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
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   โครงสรางหลกัสูตร 
     
         หนวยกติ 
 
หมวดวิชาปรบัพืน้ฐาน                 ไมนับหนวยกิต 
 
หมวดวิชาบังคบั              19   
  
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา             9   
  
วิทยานิพนธ                   12   
 

 
 

      หนวยกติ
 
 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน (ไมนบัหนวยกิต) 
 
RARD   511 ฟสิกสการแผรังสีและนิวเคลยีรฟสิกส      2(2-0-4) 
 
RARD   519 กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา      1(1-0-2) 
 
นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบยีนเรยีนท้ัง 2 รายวชิา โดยไมนับหนวยกิต 
 
หมวดวชิาบงัคบั 
 
RARD   508 การวัดขนาดใชการแผรังสี       2(1-3-3) 
 
RARD   513 ฟสิกสการสรางภาพเพื่อวนิิจฉัย      2(2-0-4) 
 
RARD   515 การปองกันอันตรายจากการแผรงัสี      2(1-2-3) 
 
RARD   520 รังสีชีววทิยา        2(2-0-4) 
 
RARD   523 เวชศาสตรนิวเคลียรขั้นพื้นฐาน      1(1-0-2) 
 
RARD   524 ฟสิกสทางรังสีรักษา        2(1-3-3) 
 
RARD   525 การฝกปฏบิัติทางคลนิิกของฟสิกสการแพทย     3(0-9-3) 
 
RARD   526 ฟสิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียร      3(2-2-5) 
 
RARD   587 สัมมนา         2(2-0-4) 
 
หมวดวชิาเลอืก 
 
MTRD   607 คอมพิวเตอรสําหรับรงัสีเทคนิค      2(2-0-4) 
 
MTRD  611 การสรางและประมวลภาพในเวชศาสตรนวิเคลยีร     3(2-2-5) 
 
GRID   603 ชีวสถิต ิ         3(3-0-6) 
 
RARD   512 อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณทางนวิเคลียร     3(2-3-5) 
 
RARD   626 การสรางภาพดวยเรโซแนนซแมเหล็ก      2(1-3-3) 
 
RARD   627 การวัดเชิงฟสิกสในภาพรังสีวนิิจฉัย      2(1-3-3) 
 
RARD   628 การใชเทคนคิขัน้สูงสําหรับรังสีรกัษา      2(1-3-3) 
 
RARD   629 บทนําสูมะเร็งวทิยาทางรังสีรักษา      1(1-0-2) 



 
วทิยานพินธ 
 
RARD   698 วิทยานิพนธ        12(0-36-0) 
 
* ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
  

 
 
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  
 1.   การวิจยัทางรังสีฟสิกสของการสรางภาพโดยเทคโนโลยีทางเวชศาสตรนิวเคลียร และทางรงัสีวินจิฉัย   

 2  การวิจยัทางรังสีฟสิกสของรังสีรกัษา  

     3.     การวิจยัทาง radiation dosimetry / radiation measurement เพื่อพัฒนาวิธีการใชรังสีในทาง 

        การแพทยไดอยางปลอดภยั 

     4.     การออกแบบ และพัฒนาอุปกรณทางรงัสีฟสิกสเพื่อประโยชนตอการใชงานดานรังสีวนิิจฉัย 

เวชศาสตรนิวเคลียรและรังสีรักษา 

     5.     รังสีชีววิทยาทีเ่ก่ียวของกับรังสีรักษา  

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

1. โครงสรางหลักสูตรมมีาตรฐานสอดคลองกับขอกําหนดขององคกรวิชาชพีฟสิกสการแพทย (American Association 
of Physicists in Medicine) 

2. จัดสอนโดยคณาจารยท่ีมคีวามรูและความเช่ียวชาญสูง 

3. จัดใหมีการฝกภาคปฏิบตัิทางรังสีวิทยาทั้ง 3 สาขา คือ รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร และรังสีวนิิจฉยั ในโรงพยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลยัมหิดล และจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  ตลอดจนการฝกปฏบิตัิดานการปองกันอันตรายจากรังสีจาก
หนวยงาน  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. บัณฑิตผูสําเรจ็การศึกษามีอัตราการจางงาน 100% 

 

รายละเอยีดอืน่ ๆ  

1. การวิจยัทางรังสีฟสิกสของรังสีรกัษา 

2. การวิจยัทางรังสีฟสิกสของการสรางภาพโดยเทคโนโลยีทางเวชศาสตรนิวเคลียร และทางรงัสีวินจิฉัย 

3. การวิจยัทาง radiation dosimetry / radiation measurement  เพื่อพัฒนาวิธีการใชรังสีในทางการแพทยไดอยาง
ปลอดภัย 

4. การออกแบบ และพัฒนาอุปกรณทางรังสีฟสิกสเพือ่ประโยชนตอการใชงานดานรังสีวินิจฉยั เวชศาสตรนิวเคลียรและ 

รังสีรักษา 

5. รังสีชีววทิยาทีเ่ก่ียวของกับรงัสีรักษา 

 
 
การสมคัร 
รับสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ 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) 



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

 

- 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 
- Clinical service 

- Research and Development 

- Teaching 
 
 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 
     1.  ดร.พวงเพญ็  ตัง้บญุดวงจติร  (E-mail : puangpen.tan@mahidol.ac.th) 

หองแพลนนิ่ง  ตกึอุบัติเหตุและเวชศาสตรฉุกเฉมิ  ชั้น B 

ภาควชิารังสีวทิยา  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

โทรศัพท  0 2201 1360  โทรสาร  0 2201 1191 

 

     2.  ผศ.เสาวนยี  อศัวผาตบิญุ         (E-mail : sawwanee.medphy@gmail.com) 

หลักสูตรฟสิกสการแพทย  อาคารเรียนและปฏบิตัิการทางดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  ชั้น  8 

ภาควชิารังสีวทิยา  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

โทรศัพท  0 2201 0824  โทรสาร  0 2201 0824 

 

 
 

 
 
 
 

 

หมายเหต ุ  1. หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาใหม สาขาวิชาฟสิกสการแพทย ลงทะเบยีนศึกษารายวชิา 
                     เพื่อเปนการปรบัพื้นฐานในชวงภาคฤดูรอน คือ 
                     - RARD  511  ฟสิกสการแผรังสีและนิวเคลยีรฟสิกส  2   หนวยกิต 
                     - RARD  519  กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา  1   หนวยกิต 
                2. ดรูายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 

 


