
หลกัสูตร วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ    รหสัในการสมคัร 
 
สาขาวชิา กายวภิาคศาสตร  (ภาคปกต)ิ              คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
 
ภาควชิา กายวภิาคศาสตร  จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา    24    คน 
 

 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 
 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาแลว หรือกาํลงัศกึษาอยูในภาคเรยีนสดุทาย  สาขาวชิาสตัวแพทย  ทนัตแพทย  แพทย  พยาบาล  

กายภาพบาํบดั  กจิกรรมบาํบดั  รงัสเีทคนิค  เทคนิคการแพทย  สตัววทิยา  แพทยแผนไทย  ชีววทิยา  และสาขาอืน่ที่

เกีย่วของทางวทิยาศาสตรบณัฑติ  จากสถาบนัในประเทศหรือตางประเทศซึง่กระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง 

2. ดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา  2.50    

3. ผูสมคัรตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรอืผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าทีร่บัเขา

ศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED        ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)      ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรอื 

                     -     MU GRAD TEST (COMPUTER BASED)     ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

ท ัง้น้ี หากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

4. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
 

 
เวลาสอบ 
(คาบเชา) 

 
1. วชิาชีววทิยา 

 

   
9.00 – 10.00 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
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โครงสรางหลกัสูตร     
 

                หนวยกติ 
 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน                                                                                                                   ไมนบัหนวยกติ 
 
หมวดวชิาบงัคบั                                                                                                                                               20   
  
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา                                                                                                                                 4  
     
วทิยานิพนธ                                                                                                                                                    12   

 
                                                                                             หนวยกติ (บรรยาย – ปฏบิตั ิ– ศกึษาดวยตนเอง)

 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน 
 
SIAN 502 กายวภิาคศาสตรพืน้ฐาน                                                                                                              2(2-0-4) 
 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
SIAN 503 วทิยาเอมบรโิอ                                                                                                                           1(0-2-1) 
  
SIAN 504 ประสาทกายวภิาคศาสตร                                                                                                             3(2-2-5) 
  
SIAN 509 สมัมนาทางกายวภิาคศาสตร                                                                                                         1(1-0-2) 
   
SIAN 510 จุลกายวภิาคศาสตร                                                                                                                     3(1-4-4) 
  
SIAN 601 มหกายวภิาคศาสตร 1                                                                                                                 5(2-6-5) 
  
SIAN 602 มหกายวภิาคศาสตร 2                                                                                                                 5(2-6-5) 
 
SIRE 502 วทิยาระเบียบวธิีวจิยั                                                                                                                    2(2-0-4) 
  
หมวดวชิาเลือก   
                      
SIAN 506 พนัธุศาสตรมนุษย                                                                                                                      2(2-0-4) 
 
SIAN 507 ไมโครเทคนิค                                                                                                                            2(1-2-3) 
 
SIAN 508 กายวภิาคศาสตรประยุกตของรางกายมนุษยสาํหรบัสือ่ทางการแพทย                                                   3(1-4-4) 
 
SIID 501   ชีวเวชศาสตรพื้นฐานระดบัโมเลกลุและเซลล                                                                                   3(2-2-5) 
 
SIRE 501 สถติ ิ                                                                                                                                        3(3-0-6) 
 
SCID 500 ชีววทิยาระดบัเซลลและโมเลกลุ                                                                                                     3(3-0-6) 
  
วทิยานิพนธ   
    
SIAN 698 วทิยานิพนธ                                                                                                                           12(0-36-0) 
 
* ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 
     หลกัสตูรน้ีจะทาํใหผูศกึษาไดมีความรูทางกายวภิาคศาสตร ท ัง้ดานประสาทกายวภิาคศาสตร และทางดานกายวภิาคศาสตร 

อยางสงูและละเอยีดขึน้ ประกอบการวจิยัทางดานบูรณาการกายวภิาคศาสตรดวยศลีธรรม  และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 
 



ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา  
      1. ทนุบณัฑติศกึษา คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

 

โครงการวจิยัของหลกัสตูร 
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        
  

หลกัฐานการสมคัร 
ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้  โดยขนาดของไฟลเอกสาร

ตาง ๆ  ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรูปแบบ jpeg  

- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว) Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดที่

ไดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรกจนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

- ผูปฏบิตังิานและผูชาํนาญทางดานกายวภิาคศาสตร 

- นกัวจิยัทางดานกายวภิาคศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อาจารยผูรบัผดิชอบ       

1. ผศ.ดร.ภสัรา  ลานเหลือ   (E-mail : passara.lan@mahidol.ac.th) 

หอง 811  อาคารศรีสวรนิทริา   ชัน้  8  ภาควชิากายวภิาคศาสตร  คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

โทร 086-7806080    โทรสาร  02-4198523 

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

หอง 719 อาคารศรีสวรนิทริา  ชัน้ 7  ภาควชิากายวภิาคศาสตร คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

โทรศพัท 0 2419 8592   โทร 02-4198523     

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร       
1. นางสาวณฏัฐธนนั  ธนพงษบดกีลุ   (E-mail :nattima.mua@mahidol.ac.th) 

หองธุรการ  อาคารศรีสวรนิทริา  ชัน้ 7  ภาควชิากายวภิาคศาสตร คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

โทรศพัท 0 2419 7035    โทร 02-4198523 

 

หมายเหต ุ 1.  หลกัสตูรกาํหนดใหนกัศกึษาใหม  สาขาวชิากายวภิาคศาสตร  ลงทะเบยีนศกึษารายวชิาเพือ่เป็นการปรบัพืน้ฐาน
ในชวงภาคฤดรูอน  คอื 

 -  SIAN 502 กายวภิาคศาสตรพื้นฐาน    2  Credits                                                                                                       

 2.  ดรูายละเอยีดขอมูลการศกึษาตอเพิม่เตมิไดที ่www.grad.mahidol.ac.th 
 

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

E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 


