
หลกัสูตร     วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ              รหสัในการสมคัร 
  
สาขาวชิา     วทิยาศาสตรรงัส ี(ภาคปกต)ิ            คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
 
ภาควชิา      รงัสวีทิยา    จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  5  คน 
 

 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 

1. สาํเร็จการศกึษา หรือกาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทายในหลกัสตูรปรญิญาตรี  สาขาวชิาฟิสกิส  รงัสเีทคนิค  เคมี   

วทิยาศาสตรท ั่วไป  หรือสาขาวชิาทีเ่กีย่วของจากสถาบนัอดุมศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง  

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50   

3. กรณีคณุสมบตัผิูสมคัรไมตรงตามทีห่ลกัสตูรสาขาวชิากาํหนดใหแนบคาํรองขออนุมตัสิมคัรสอบโดยผานอาจารย

ผูรบัผดิชอบการสอบคดัเลือกของหลกัสตูรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคาํรองขออนุมตัสิมคัรสอบไดที ่ 

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

4. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ั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 หรือ 

                     -     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 

5. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 

 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 
 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาสอบ  
(ภาคเชา) 

 
 

1. วชิาวทิยาศาสตรรงัส ี
 

   
9.00 – 10.30 น. 

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

                                                                                                                                                           หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั                                                                                                                                           18   
  
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา                                                                                                                             7   
   
วทิยานิพนธ                                                                                                                                                 12 
 

 
                                                                                                                                                            หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
SIRE 502 วทิยาระเบียบวธิีวจิยั                                                                                                                 2(2-0-4) 
 
SIRA 601 อปุกรณในวทิยาศาสตรรงัส ี                                                                                                      2(2-0-4)  
 
SIRA 610 ฟิสกิสรงัส ี                                                                                                                              2(2-0-4) 
 
SIRA 604 ชีววทิยาการแผรงัส ี                                                                                                                 2(2-0-4) 
 
SIRA 606 การบรกิารการป องกนัการแผรงัส ี                                                                                              2(1-3-3) 
 
SIRA 622 การประมวลผลภาพการแพทย                                                                                                   2(2-0-4)  
 
SIRA 623 กายวภิาคและสรีรวทิยาสาํหรบัวทิยาศาสตรการแผรงัส ี                                                                  2(2-0-4) 
 
SIRA 624 สมัมนาวทิยาศาสตรการแผรงัส ี                                                                                                 1(1-0-2) 
 
SIRA 625 ฟิสกิสสขุภาพทางการแพทย                                                                                                      1(1-0-2) 
 
SIRA 642 การปฏบิตังิานทางคลนิิก                                                                                                           2(0-6-2) 
 
หมวดวชิาเลือก   
  
กลุมเวชศาสตรนิวเคลียร    
  
SIRA 603 นิวไคลดรงัสแีละสารประกอบทาํรอย                                                                                          2(2-0-4)  
 
SIRA 627 รงัสเีภสชักรรม                                                                                                                       2(1-3-3) 
 
SIRA 629 ฟิสกิสทางเวชศาสตรนิวเคลียร                                                                                                  2(2-0-4)  
 
SIRA 631 เวชศาสตรนิวเคลียรทางคลนิิก                                                                                                  1(1-0-2) 
 
กลุมรงัสบีาํบดั   
  
SIRA 633 วทิยามะเร็งดานการแผรงัส ี                                                                                                     1(1-0-2)  
  
SIRA 634 ฟิสกิสทางรงัสบีาํบดั                                                                                                                2(2-0-4)  
  
SIRA 635 ฟิสกิสทางรงัสบีาํบดัข ัน้สงู                                                                                                        2(2-0-4)  
  
SIRA 636 การวางแผนการบาํบดั                                                                                                             2(1-3-3)  
  
กลุมรงัสวีทิยาวนิิจฉยั   
  
SIRA 638 ฟิสกิสทางรงัสวีทิยาเชงิวนิิจฉยั                                                                                                 2(2-0-4)  
  
SIRA 639 การถายภาพดวยรงัสทีางวนิิจฉยั                                                                                               2(1-3-3)  
  
SIRA 640 หลกัภาพเอ็มอาร                                                                                                                    2(2-0-4)   



 
SIRA 641 หองปฏบิตักิารทางฟิสกิสรงัส ี- รงัสวีนิิจฉยั                                                                                 1(0-3-1)  
 
วทิยานิพนธ   
  
SIRA 698 วทิยานิพนธ                                                                                                                       12(0-36-0) 
 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 

 
 
งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน  

1. การใชวทิยาศาสตรรงัสทีางการเกษตร    

2. การใชวทิยาศาสตรรงัสทีางโภชนาการ  

3. การใชวทิยาศาสตรรงัสทีางการแพทย  

4. การใชวทิยาศาสตรรงัสทีางอตุสาหกรรมและพลงังาน  

5. การใชวทิยาศาสตรรงัสทีางการใหบรกิารทางการป องกนัรงัส ี  

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

 
หลกัฐานการสมคัร 

ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ  
ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

 
- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    
จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ          

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

 
อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

        -     นกัวทิยาศาสตรรงัส ี

        -     นกัฟิสกิสการแพทย   

        -     นกัฟิสกิสรงัส ี  
 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 
     1.   รศ.มลุลี  ตณัฑวริุฬห      (E-Mail : malulee.tun@mahidol.ac.th) 

 หอง 1303  อาคารศนูยโรคหวัใจสมเดจ็พระบรมราชนีินาถ  ชัน้ 13   

 ภาควชิารงัสวีทิยา  คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล   

 โทรศพัท 0 2419 6243   โทรสาร 0 2412 7165 

     2.   รศ.นภมน  ศรีตงกลุ      (E-Mail : nopamon.sri@mahidol.ac.th) 

 หอง 1309  อาคารศนูยโรคหวัใจสมเดจ็พระบรมราชนีินาถ  ชัน้ 13   

 ภาควชิารงัสวีทิยา  คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล   

 โทรศพัท 0 2419 6249   โทรสาร 0 2412 7165 

 
 



 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

      นางสาวศริลิกัษณ  นกัเจรญิ      (E-Mail : sirilaknak@gmail.com) 

 หอง 1301  อาคารศนูยโรคหวัใจสมเดจ็พระบรมราชนีินาถ  ชัน้ 13   

 ภาควชิารงัสวีทิยา  คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล   

 โทรศพัท 0 2419 6240-1   โทรสาร 0 2412 7165 

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

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


