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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกสการแพทย  
Master of Science Programme in Medical Physics    

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-------------------------------------------- 

๑. ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาฟสิกสการแพทย   
 (ภาษาอังกฤษ)  Master of Science Programme in Medical Physics   
 

๒. ชื่อปริญญา 
 ชื่อภาษาไทย:-   
  ช่ือเต็ม  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  (ฟสิกสการแพทย)   
  ช่ือยอ  : วท.ม. (ฟสิกสการแพทย)  
 ชื่อภาษาอังกฤษ:- 
  ช่ือเต็ม  : Master of Science (Medical Physics)  
  ช่ือยอ  : M.Sc. (Medical Physics)   
 

๓. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ๓.๑ ภาควิชารังสีวิทยา   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๓.๒ บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  ๔.๑    ปรัชญาของหลักสูตร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟสิกสการแพทย เปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการ

ประยุกต รังสีฟสิกสในทางการแพทย มุงเนนผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาและประยุกตศาสตรของฟสิกส
ทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร เพื่อการวินิจฉัย และรักษาโรค  จัดการศึกษาโดยยึด        
ผูเรียนเปนสําคัญ  มุงเนนการพัฒนาใหนักศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง   โดยวิธีการ     
ศึกษาคนควาวิจัย และเรียนรูจากการปฏิบัติ เพื่อความเปนนักวิชาการและนักวิชาชีพดานฟสิกสการแพทย        
ที่มีความรูความสามารถในระดับสูง  และมีคุณธรรมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชมุครั้งที่ ๔๐๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

๒

๔.๒    วัตถุประสงคของหลกัสูตร  

           เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้   

๔.๒.๑     สามารถปฏิบัติงานดานฟสิกสการแพทยเกี่ยวกับรังสีวิทยาทุกสาขา ไดแกรังสีวินิจฉัย 
                 รังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร   
๔.๒.๒    สามารถดูแล บํารุงรักษา ประกันคุณภาพและกําหนดคุณสมบัติของอุปกรณ                 
                  ทางรังสีวิทยา 
๔.๒.๓     สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากรังสี  
๔.๒.๔     สนใจใฝรู และมีความสามารถในการวิจัยดานฟสิกสการแพทย  
๔.๒.๕     มีจริยธรรมในการวิจัย และวิชาชีพ   

 
๕. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
         เพื่อใหเนื้อหาวิชามีความทนัสมัย และทันความกาวหนาของศาสตรทางรังสีวิทยา    
 
๖. กําหนดการเปดสอน 

   หลักสูตรเดิมไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวนัที่         
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๒  และเริ่มเปดสอนเมื่อปการศึกษา ๒๕๔๑ มีการปรับปรุงบางสวนอีก ๒ คร้ัง  โดย  
คร้ังแรกไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ และ
คร้ังที่ ๒ ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวนัที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๔   

       สําหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้     จะเริ่มใชกับนักศกึษารุนปการศึกษา ๒๕๕๐     
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๐  
 
๗. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๗.๑     สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  ดานวิทยาศาสตรทุกสาขา 
 ๗.๒    ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐ 
 ๗.๓    ผูที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑขอ ๗.๒  อาจไดรับการพจิารณาคัดเลือกใหสมัคร 
        เขาศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดบีัณฑิตวิทยาลยั 
 
๘ การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

 ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ  การพจิารณาคัดเลือกผูเขาศึกษาขั้นสดุทายให    
อยูในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบณัฑิตวทิยาลัย  
 

 

 

 

 



 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชมุครั้งที่ ๔๐๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

๓ 

๙. ระบบการศึกษา     
๙.๑  ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิตทวิภาค 
๙.๒   การคิดจํานวนหนวยกิต 
 ๙.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎ ีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕  ช่ัวโมงตอ 
  ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
 ๙.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัต ิที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  
  ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิต 
 ๙.๒.๓ วิทยานิพนธ  ที่ใชเวลาการศกึษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ 
   ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิต 
 

๑๐ ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางนอย ๒ ป  หรืออยางมากไมเกนิ ๕ ปการศึกษา 

 
๑๑. การลงทะเบียนเรียน 

๑๑.๑ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (full time) 
๑๑.๒ จํานวนหนวยกิตในการลงทะเบียนไมนอยกวา ๙ หนวยกติ  แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต  
  ในแตละภาคการศึกษาปกติ หรือตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
 

๑๒. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
๑๒.๑ การวัดผล 

การวัดผลเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
๑๒.๒ เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

๑๒.๒.๑  ตองศึกษารายวชิาตางๆ ตามโครงสรางของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาอยางนอย  
 ๓๑   หนวยกิต และทําวิทยานพินธ ๑๒ หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิตที่ตองศึกษา 
 ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๔๓  หนวยกิต โดยตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

 ๑๒.๒.๒   ตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลหรือ 
    สถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองหรือมีคะแนน TOEFL ตั้งแต ๕๐๐ คะแนนขึน้ไป 
 ๑๒.๒.๓   ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานปากเปลาขัน้สุดทาย ตามขอบังคับ 
   มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๑๒.๒.๔   ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพมิพ หรืออยางนอย 
   ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวชิาการ  หรือเสนอตอที่ประชุม 

 วิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding) ตามเกณฑมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา
  
 



 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชมุครั้งที่ ๔๐๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

๔

๑๓. อาจารยประจําหลักสูตร 
    ชื่อ-สกุล                            คุณวุฒิ  (สาขาวิชา)          สังกัด     
 ๑๓.๑  รศ. พญ. จิรพร  เหลาธรรมทัศน   พ.บ.,ว.ว. (รังสีวินิจฉัย)   ภาควิชารังสีวทิยา 
                                                                                  คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 ๑๓.๒  รศ. พญ. มัณฑนา  ธนะไชย  พ.บ.,ว.ว. (รังสีรักษา)  ภาควิชารังสีวทิยา 
                                                                                  คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

  * ๑๓.๓  รศ. ดร. วิภา  บุญกิตติเจริญ  Ph.D. (Radiation Biology) ภาควิชารังสีวทิยา 
                                                                                  คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
  * ๑๓.๔  ผศ. พญ. ชนิกา  ศรีธรา  พ.บ., ว.ว. (เวชศาสตรนิวเคลียร) ภาควิชารังสีวทิยา 
                                                   M.Sc.(Nuclear Medicine)          คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
  * ๑๓.๕  อ.ดร. พวงเพ็ญ  ตัง้บุญดวงจิตร   Ph.D. (Medical Radiation ภาควิชารังสีวทิยา 
                                                                                  Physics)   คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

                   * อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรฯ   
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๕

๑๔.  อาจารยพิเศษ   
        ๑๔.๑  คณาจารยจากภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
        ๑๔.๒  คณาจารยจากสถาบันอื่น ๆ         

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา)               สังกัด 
๑๔.๒.๑ รศ. ดร. กรองทอง   ยุวถาวร ปร.ด. (เภสัชวทิยา) ภาควิชาเภสัชวิทยา 
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๑๔.๒.๒ รศ. ดร. จิรภรณ  โตเจริญชัย  Ph.D.(Biomedical  ภาควิชารังสีเทคนิค 
 Engineering) คณะเทคนิคการแพทย 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๑๔.๒.๓  รศ. ดร. รุจพร  ชนะชัย Ph.D. (Medical Physics) ภาควิชารังสีวทิยา 
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๑๔.๒.๔  ผศ.ดร.นคร  ไพศาลกิตติสกุล   Ph.D. (Physics) ภาควิชาฟสิกส 
  คณะวิทยาศาสตร  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
๑๔.๒.๕  ผศ. ดร.นภาพงษ  พงษนภางค Ph.D. (Medical Physics) ภาควิชารังสีเทคนิค 
  คณะเทคนิคการแพทย  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๑๔.๒.๖  ผศ.สุวิทย  ปุณณชัยยะ วศ.ม. (นิวเคลยีร    

          เทคโนโลยี)  
ภาควิชานวิเคลียรเทคโนโลยี   
คณะวิศวกรรมศาสตร 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

๑๔.๒.๗  ดร. กนกรัชต  ตยีะพันธ  Ph.D. (Health Physics) สํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
๑๔.๒.๘  นายศิริ  ศรีมโนรม  วท.ม. (คอมพิวเตอร) กรมวิทยาศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
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๖

๑๕.  จํานวนนกัศึกษา                                     
  ปการศึกษา  ๒๕๕๐      ๒๕๕๑       ๒๕๕๒    ๒๕๕๓       ๒๕๕๔ 
 จํานวนที่คาดวาจะรับ     ๑๒           -                ๑๒         -                ๑๒ 
 จํานวนสะสม                      -                ๑๒                -                ๑๒              - 
 จํานวนที่คาดวาจะจบ                        -                 ๑๒               -                 ๑๒              - 
 
๑๖.  สถานที่และอุปกรณการสอน 
        ใชสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน   
        ๑๖.๑    ภาควิชารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   คิดเปนรอย ๙๓.๑๑ ของชั่วโมง 
                     การเรียนการสอนตลอดทั้งหลักสูตร    
      ๑๖.๒  ภาควิชารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คิดเปนรอยละ ๑.๗๘ ของชั่วโมง 
                     การเรียนการสอนตลอดทั้งหลักสูตร    
      ๑๖.๓    สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ ๔ ของชั่วโมง 
                     การเรียนการสอนตลอดทั้งหลักสูตร    
        ๑๖.๔   กองรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข คิดเปนรอยละ   
                     ๑.๑๑ ของชั่วโมงการเรียนการสอนตลอดทั้งหลักสูตร    
 
๑๗.  หองสมุด 
         ๑๖.๑ มีตําราและวารสารที่เกี่ยวของกับฟสิกสทางรังสีวิทยาทัง้ ๓ สาขา ซ่ึงไดแก รังสีวินิจฉัย รังสี    

        รักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร ไมนอยกวาสามพันเลม จาก 
                      ๑๖.๑.๑ หองสมุดของภาควิชารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี  
                      ๑๖.๑.๒ หองสมุดของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   
                      ๑๖.๑.๓   หองสมุดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
                      ๑๖.๑.๔   หองสมุดสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
    ๑๖.๒   ตําราและวารสารที่เกี่ยวของกับรังสีและนิวเคลียรฟสิกส  การปองกันอันตรายจากรังสี และวิชา 
                พื้นฐานอื่น ๆ เชน ชีววิทยา   สรีรวิทยา  เภสัชวิทยา ฯลฯ   
                      ๑๖.๒.๑   หองสมุดคณะวิทยาศาสตร และหองสมุดศาลายา มหาวิทยาลัยมหดิล   
                      ๑๖.๒.๒   หองสมุดของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี   
         ๑๖.๓ ระบบสารสนเทศซึ่งสามารถสืบคนไดจากคอมพิวเตอรทีห่ลักสูตรจัดเตรียมใหนักศึกษา หรือ  
                      จากคอมพิวเตอรของหองสมุดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   
 
๑๘.  งบประมาณ 
   คาใชจายในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรประมาณคนละ ๑๖๐,๐๐๐- ๒๐๐,๐๐๐.-บาท   
          (หนึ่งแสนหกหมืน่บาท ถึง สองแสนบาทถวน)  โดยประมาณจากการรับนักศกึษา ๑๒ – ๑๕ คน 
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๑๙.  หลักสูตร 
 ๑๙.๑   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรอยางนอย  ๔๓  หนวยกิต 
 ๑๙.๒  โครงสรางหลักสูตร          

  ๑๙.๒.๑ หมวดวิชาบังคับ              ๒๔    หนวยกิต   
   ๑๙.๒.๒ หมวดวิชาเลือก         ไมนอยกวา             ๗    หนวยกติ   
   ๑๙.๒.๓ วิทยานิพนธ                         ๑๒    หนวยกติ    

 
 ๑๙.๓   รายวิชาในหลักสูตร 
             ๑๙.๓.๑   หมวดวิชาบังคับ 

        หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั)ิ                   
  * รมรส ๕๐๘ การวัดขนาดใชการแผรังสี     ๓(๒-๓) 
  * รมรส   ๕๑๑    ฟสิกสการแผรังสีและนิวเคลียรฟสิกส     ๓(๓-๐) 
 * รมรส   ๕๑๒ อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณทางนิวเคลียร   ๔(๓-๓) 
 * รมรส    ๕๑๓     ฟสิกสการสรางภาพเพื่อวินิจฉยั    ๓(๒-๓)  

รมรส    ๕๑๔ เวชศาสตรนิวเคลียร       ๓(๒-๓)    
รมรส ๕๑๕ การปองกันอนัตรายจากการแผรังสี   ๓(๒-๓) 
รมรส ๕๑๗ การวัดขนาดใชทางคลินิก    ๒(๑-๓)  
รมรส ๕๘๗ สัมมนา      ๑(๑-๐) 

  * รมรส ๖๒๐ การประยกุตฟสิกสการแผรังสีในรังสีรักษา  ๒(๑-๓)   
 
   ๑๙.๓.๒ หมวดวิชาเลือก  

รมรส ๕๒๑    ชีววิทยาสําหรับนักฟสิกสการแพทย ๑   ๒(๒-๐) 
รมรส ๕๒๒ ชีววิทยาสําหรับนักฟสิกสการแพทย ๒   ๒(๒-๐) 
รมรส ๖๒๔ เทคนิคขั้นสูงในการสรางภาพเอ็มอาร   ๒(๑-๒) 
  และการถายภาพรังสีสวนตดั อาศัยคอมพวิเตอร                          
บฑคร ๖๐๓ ชีวสถิติ      ๓(๓-๐) 

  
   ๑๘.๓.๓ วิทยานิพนธ    

รมรส    ๖๙๘ วิทยานิพนธ      ๑๒(๐- ๔๘) 
 

 *  รายวิชาใหม 
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   ๑๙.๓.๔ โครงการวิจัยของหลักสูตร 
                 ก.  โครงการวิจัยทางรังสีวินิจฉัย  
                                                � Physic measurement in diagnostic imaging. 
           � Optimization of diagnostic imaging. 
    ข.   โครงการวิจัยทางเวชศาสตรนิวเคลียร   
           � Dosimetric assessment in nuclear medicine investigation and treatment. 
                                                 � Optimization of radionuclide imaging. 
      ค.  โครงการวิจัยทางรังสีรักษา   
           � Dosimetry and optimization of treatment planning in stereotactic           
                                                     radiosurgery (SRS) and radiotherapy (SRT), intensity modulated  
                                                     radiotherapy (IMRT), cyberknife, etc.   
 
        ๑๙.๔   ความหมายของรหสัวิชา   
       ตัวอักษร  ๔  หลักมีความหมาย ดังนี้  
       ตัวอักษร  ๒  หลักแรก เปนอักษรยอของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน  
       รม: RA          หมายถึง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี     
       ตัวอักษร  ๒  หลักตอมา เปนอักษรยอของภาควิชาท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
                    รส : RD         หมายถึง ภาควิชารังสีวิทยา      
            ตัวเลข     ๓  หลัก คือ  5XX และ  6XX  แสดงวชิาเรียนในระดับบัณฑติศึกษา  
 
                ๑๙.๕ แผนการศึกษา 

ชั้นปท่ี ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 
     ๑ รมรส ๕๐๘   การวัดขนาดใชการแผรังสี        ๓(๒-๓) 

รมรส  ๕๑๑  ฟสิกสการแผรังสีและนิวเคลียรฟสิกส     
                                                                       ๓(๓-๐) 
รมรส  ๕๑๒ อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ      ๔(๓-๓) 
                     ทางนิวเคลียร 
*รมรส ๕๘๗ สัมมนา                                     ๑(๑-๐) 
วิชาเลือก                                                  ๒ หนวยกิต 

  รมรส ๕๑๓  ฟสิกสการสรางภาพเพื่อวินจิฉัย    
                                                             ๓(๒-๓) 
  รมรส ๕๑๗  การวัดขนาดใชทางคลินิก           
                                                              ๒(๑-๓) 
*รมรส ๕๘๗ สัมมนา                            ๑(๑-๐) 
  วิชาเลือก                                     ๕    หนวยกิต 
 

 รวม     ๑๓   หนวยกิต รวม       ๑๐   หนวยกิต 
๒ รมรส  ๕๑๔ เวชศาสตรนิวเคลียร                ๓(๒-๓) 

รมรส  ๕๑๕ การปองกันอนัตรายจากการแผรังสี 
                                                                     ๓(๒-๓)  
*รมรส  ๕๘๗ สัมมนา                                 ๑(๑-๐) 
รมรส  ๖๒๐  การประยกุตฟสิกสการ          ๒(๑-๓) 
                     แผรังสีในรังสีรักษา                    
วิชาเลือก                                                 ๒  หนวยกิต 

 รมรส  ๖๙๘  วิทยานิพนธ              ๑๒(๐-๔๘) 

 รวม   ๑๐   หนวยกิต รวม   ๑๒  หนวยกิต 
* เปนวิชาทีก่ําหนดใหนกัศึกษาลงทะเบียน ๓ ภาคการศึกษาตอเนื่อง และนักศกึษาจะไดรับการประเมินผลเมื่อ         
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปที่ ๒   
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 ๑๙.๖ คําอธิบายรายวิชา 
                           ๑๙.๖.๑  หมวดวิชาบงัคับ   
         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั)ิ   
รมรส   ๕๐๘   การวัดขนาดใชการแผรังส ี     ๓(๒-๓)   

  ปริมาณรังสีและหนวยวัด  สมดุลของอนุภาคที่มีประจุ  มูลฐานทางการวัดขนาดใชหอง  
การแตกตัวเปนไอออน   การเทียบมาตรฐานลําโฟตอน และอิเล็กตรอน   เครื่องวัดขนาดใชรังสีแบบบูรณา
การ  เครื่องวัดแบบเกิดพัลส  

 
รมรส  ๕๑๑   ฟสิกสการแผรังสีและนิวเคลียรฟสิกส      ๓(๓-๐)           

   โครงสรางอะตอม โครงสรางนิวเคลียส  แบบจําลองนิวเคลียส  การสลายตัวของนวิเคลียส        
ปฏิกิริยาของนวิเคลียส อันตรกิริยาของโฟตอนตอสสาร อันตรกิริยาของอนุภาคที่มีประจุตอสสาร              
อันตรกิริยาของนิวตรอนตอสสาร  สมบัติและการผลิตรังสีเอกซ  หลักการกําบังรังสีโฟตอน อนุภาคมีประจ ุ 
และนวิตรอน  
 
รมรส  ๕๑๒   อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณทางนิวเคลียร    ๔(๓-๓) 
  อิเล็กทรอนิกส  การวิเคราะหวงจรไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบบพาสสีฟ (passive) 
อุปกรณอิเล็กทรอนกิส แบบแอกทฟี (active) หลักการทํางานของวงจรสวิตช วงจรอิเล็กทรอนกิส   พิสัยเวลา
และพิสัยความถี่ ระบบสัญญาณเชิงอุปมาณ (สัญญาณเชิงแอนะล็อก) การวัดขนาดและเวลาของสัญญาณ  
ระบบสัญญาณดิจิตอล   การตรวจหารังสนีิวเคลยีร  อุปกรณทางนวิเคลียร   
 
รมรส  ๕๑๓   ฟสิกสการสรางภาพเพื่อวินิจฉัย     ๓(๒-๓)  
  หลักการทางฟสิกส   การประยุกตและการควบคุมคุณภาพของระบบการสรางภาพเพื่อ
วินิจฉัย รวมถึงการถายภาพรังสีที่ใชกันปกติ  การถายภาพรังสีเตานม การดูภาพรังสีบนจอ  การถายภาพ
รังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอร คล่ืนเสียงความถี่สูง และเครื่องสรางภาพทางอิเล็กทรอนิกส และระบบ
ภาพเอ็มอาร   
 
รมรส  ๕๑๔   เวชศาสตรนิวเคลียร       ๓(๒-๓)   
  ทฤษฎีการถายภาพ  การวิเคราะหสัญญาณภาพรบกวน (noise)  คุณภาพของภาพ  การสราง 
ภาพจากการฉายภาพ   สถิติการวัดและวิเคราะหทางนิวเคลียร  เครื่องวัดปริมาณสารกัมมันตภาพรังสี    
เครื่องถายภาพรังสีแกมมา  เครื่องถายภาพรังสีสวนตัดขวาง อาศัยคอมพิวเตอร (เครื่องสเปกและเครื่องเพ็ท)      
การวัดความหนาแนนของกระดูก  สารเภสัชรังสี  การตรวจระบบโครงกระดูกดวยเวชศาสตรนิวเคลียร การ
รักษาอาการปวดกระดูกจากการแพรกระจายของมะเร็ง  การศึกษาทางนิวเคลียรของระบบหัวใจ  ระบบ
ทางเดินปสสาวะและตอมธัยรอยด    การถายภาพมะเร็ง   การถายภาพดวยเครื่องเพ็ท  การวัดปริมาณรังสี
อวัยวะภายใน  
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๑๐

          หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั)ิ    
รมรส   ๕๑๕   การปองกันอนัตรายจากการแผรังสี     ๓(๒-๓)        
           คาปรับแกสําหรับชนิดของรังสี ปริมาณรังสีเทียบเทา คาปรับแกสําหรับอวัยวะ การประเมิน
ความเสี่ยง  รูปแบบการรับรังสี (โดยอาชีพ โดยการใชรังสีทางการแพทย และประชาชนทั่วไป) องคกร   
นานาชาติดานการปองกันอนัตรายจากรังสี  การประเมินการรับรังสีจากแหลงกาํเนดิภายนอกและภายใน  
โครงการ การตรวจวดัรังสี  แบบจําลองจลศาสตรการกระจายตัวของธาตุกัมตภาพรังสีในรางกาย การคํานวณ
แบบเมอรด (MIRD) การปองกันอันตรายรังสีจากการรับรังสีโดยอาชีพ จากการตรวจทางการแพทย  และ
ประชาชนทั่วไป ความปลอดภัยในการขนสงธาตุกัมมันตภาพรังสี การขจัดกากกัมมนัตภาพรังสี   การจัดการ
สถานการณการรับรังสีอยางเรื้อรังและฉุกเฉิน 
 
รมรส   ๕๑๗   การวัดขนาดใชทางคลนิิก      ๒(๑-๓)            
                          คํานิยามของคําศัพทตาง ๆ  การวัดขนาดใชของพื้นผิวรังสีตกกระทบ ระบบการวางแผนการ
รักษา แบบทําดวยมือ และดวยคอมพวิเตอร  การรักษาดวยรังสี อิเล็กตรอน  การวัดปริมาณรังสีในน้ํา   (คูมือ 
ทีอาร เอส ๓๙๘)   การวัดขนาดใชของการรักษาดวยการฉายรังสีระยะใกล 

 
รมรส   ๕๘๗   สัมมนา        ๑(๑-๐) 
   การศึกษาดวยตนเอง   การเรียนรูหลักการและทฤษฎี   การวิเคราะหประเด็นหลัก   การบงชี้
ปญหา การวิเคราะหความนาเชื่อถือ   การ เสนอแนะการประยุกตหรือการแกปญหา   การนําเสนอในชั้นเรยีน    
 
รมรส   ๖๒๐   การประยุกตฟสิกสการแผรังสีในรังสีรักษา    ๒(๑-๓) 

  เครื่องเรงอนุภาคเชิงเสน เครื่องโคบอลท - 60 รังสีรักษาแบบ  ๓ มิติ การฉายรังสีแบบปรับ
ความเขม รังสีศัลยกรรมและรังสีรักษารวมพิกดั การฉายรังส ี ๔ มิติแบบกําหนดตามเปาหมายทีเ่คลื่อนไหว  
รังสีรักษาแบบฉายรังสีระยะใกล  การประกันคุณภาพเครื่องรังสีรักษา  และเครื่องมอืวัดรังสี   การประยุกต
รังสีรักษาทางคลินิก   
 
                ๑๙.๖.๒  หมวดวิชาเลือก    
รมรส  ๕๒๑  ชีววิทยาสําหรบันักฟสิกสการแพทย ๑     ๒(๒-๐) 

 หลักการสําคัญทางกายวภิาคศาสตร และสรีรวิทยา โครงสรางและการทํางานของระบบตาง ๆ 
ของรางกาย โครงสรางของเซลล หนาที่และบทบาทของออรกะแนล และองคประกอบอื่น ๆ ของเซลล 
ความสัมพันธของยีน และโครโมโซม กับขบวนการแบงเซลล ดิฟเฟอเรนทีเอชั่น การตอบสนองของเซลล
ตอสารที่เปนพิษตอยนี      
 



 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชมุครั้งที่ ๔๐๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

๑๑

          หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั)ิ    
รมรส  ๕๒๒ ชีววิทยาสําหรบันักฟสิกสการแพทย ๒     ๒(๒-๐)            
                ชีววิทยาของมะเร็ง ระบาดวิทยา การปองกันและการตรวจมะเร็ง หลักการทั่วไปของเคมี
บําบัด กลไกการออกฤทธิ์และผลขางเคียงของยาที่ใชในเคมีบําบัด ปฏิกิริยาของรังสีตอเซลลและการ        
ตอบสนองในระดับโมเลกุลตอผลของรังสี พื้นฐานทางชีววิทยาของรังสีรักษา การประยุกตหลักทางชีวรังสี 
ในรังสีรักษาแบบตาง ๆ พยาธิชีวิทยาของรังสีทางคลินิก ผลของรังสีตอสุขภาพรางกาย  
 
รมรส  ๖๒๔   เทคนิคขั้นสงูในการสรางภาพเอ็มอารและการถายภาพรงัสีสวนตัด  ๒(๑-๒)  
                     อาศัยคอมพิวเตอร  
                       ฟสิกสขั้นสูง การเก็บขอมูล การสรางภาพ คุณภาพของภาพ ภาพแปลกปลอม สารเพิ่มความ
ตางของเนื้อเยื่อ การประยุกตทางคลินิก และวิวัฒนาการของเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร และเครื่องสรางภาพ
ดวยสนามแมเหล็ก  การวัดปริมาณรังสีในการตรวจดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร  หลักการใชอยางปลอดภัย 
  
บฑคร   ๖๐๓   ชีวสถิต ิ        ๓(๓-๐) 
   ศึกษาวิธีการทางสถิติ    การวางแผนวิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะและเชิงปรมิาณการ     
วิเคราะหและการแปลผลขอมูลทางวิชาการแพทยและสาธารณสุข เนื้อเร่ืองครอบคลุมชนิดของขอมูล    
ความนาจะเปนและการกระจาย ทฤษฎขีองการทดสอบและการประมาณชวงความเชื่อมั่นของพารามิเตอร 
การทดสอบนยัสําคัญโดยสถิตแิบบพาราเมตริกและนนัพาราเมตริก ไดแก Z-test, T-test, F-test, Chi-square 
test, Wilcoxon test, Mann-Whitney U-test, Kruskall-Wallis test, Friedman test รวมทั้งการวิเคราะหความ
แปรปรวน การทดสอบความสัมพันธแบบสหสัมพันธและ แบบ Partial และการวิเคราะหการถดถอย   
  
 ๑๙.๖.๓  วิทยานิพนธ 
รมรส ๖๙๘  วิทยานิพนธ         ๑๒(๐-๔๘) 
 การวิจยัดานฟสิกสการแพทยทางรังสีวินิจฉัย  เวชศาสตรนิวเคลียรและรังสีรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชมุครั้งที่ ๔๐๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

๑๒

๒๐. การประกันคณุภาพของหลกัสูตร 
        ๒๐.๑  การบริหารหลักสูตร 
                  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และการจดัการเรียนการสอน มีระบบและกลไกการดําเนินการ      
                  ที่ตรงตามขอกําหนดของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑ 
                  มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหดิล 
 ๒๐.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  และการวิจัย 
                   หลักสูตรฯ มีสถานที่ และอุปกรณตาง ๆ เพื่อการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย ตลอดจน   
                   การอํานวยความสะดวกแกผูเรียนและผูสอน ที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน อุดมศึกษา  
                   และองคกรวิชาชีพฟสิกสการแพทย 
 ๒๐.๓  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
                   นอกเหนือจาการดําเนินการจดัการเรียนการสอนในขอ ๒๐.๑ หลักสูตรฯ มีกิจกรรมเสริม 
                   หลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาการของนักศึกษาในดานวชิาการ  ดานสงัคม    
                   ดานคุณธรรมและจริยธรรม  และมีกลไกติดตามและใหความชวยเหลือแกนักศกึษาที่มปีญหา 
 ๒๐.๔  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ /หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ   
                   หลักสูตรฯ มีกลไกตรวจสอบความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใช 
                   บัณฑิต  ซ่ึงดําเนินการอยางนอยทุก ๔ ป    
            
๒๑. การเปดสอนหลักสูตรนี้ของมหาวิทยาลัยอ่ืน 
        ๒๑.๑  หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา รังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 
        ๒๑.๒ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วทิยาศาสตรรังสี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
                    มหาวิทยาลัยมหดิล 
        ๒๑.๓  หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฉายาเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 
                    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
        ๒๑.๔  หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ฟสิกสการแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
                    ขอนแกน  
        ๒๑.๕  หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ฟสิกสการแพทย คณะแพทยศาสตร     
                    มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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๑๓

๒๒.   ความรวมมือกับหนวยงานอื่น 
          ๒๒.๑   รวมมือกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา รังสีเทคนิคของคณะเทคนิคการแพทย 
                        มหาวิทยาลัยมหิดล ในดานแลกเปลี่ยนอาจารยผูสอนควบคุมวิทยานพินธ   และดานการ 
                        ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาที่อยูในความเชี่ยวชาญของอาจารยนั้น ๆ  
         ๒๒.๒   รวมมือกับหนวยตาง ๆ ซ่ึงไดแก รังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร ภาควิชารังสีวิทยา  
                        คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  
                        กองรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานปรมาณู เพื่อสันติ 
                        ในดานการเรียนการสอน ภาคบรรยาย และปฏิบัติซ่ึงรวมภาคการทดลองพื้นฐาน และการ 
                        ฝกภาคสนาม   
         ๒๒.๓   รวมมือกับ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล/ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ในดานการ 

 แลกเปลี่ยนอาจารยผูสอน  
         ๒๒.๔   รวมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร ในดานการเรียนการสอน วิชา อิเล็กทรอนิกส และอปุกรณ   
                       วัดนวิเคลียร   
 
๒๓.  ความตองการของนักศึกษาที่จบหลักสูตร     
                  ฟสิกสการแพทย  เปนสาขาที่ขาดแคลน  ความตองการนักฟสิกสการแพทย  ในสาขารังสีรักษา       
          เวชศาสตรนิวเคลียร และรังสีวินิจฉัยยังคงอยูในระดับสูง  อัตราการจางงาน = ๑๐๐%  (สํารวจภายใน 
  ระยะเวลา ๑ ป หลังจบการศกึษา ณ ป พ.ศ. ๒๕๔๙)   
 
๒๔.  การพัฒนาหลักสูตร 
         ๒๔.๑   ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคณุภาพการศกึษาสําหรับหลักสูตรนี้ คือ 
 ๒๓.๑.๑ รอยละของนักศึกษาที่พึงพอใจหลักสูตรฯ ในระดบั มาก – มากที่สุด   
 ๒๓.๑.๒  รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ภายในวงรอบหลักสูตร (๓ ป)   
 ๒๓.๑.๓  ระยะเวลาเฉลีย่ในการสําเร็จการศึกษา 
 ๒๓.๑.๔  รอยละของวิทยานิพนธที่ไดตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
 ๒๓.๑.๕  รอยละของบัณฑิตไดงานในสาขาที่จบภายใน ๑ ป ที่สําเร็จการศึกษา   
                      ๒๓.๑.๖  รอยละของผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต ในระดับ 
   มาก – มากที่สุด 
          ๒๔.๒   กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน อยางนอยทุกๆ ระยะ  ๓   ป 
          ๒๔.๓   กําหนดการประเมินครั้งแรก ป  ๒๕๕๓ 
 

 
 



 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชมุครั้งที่ ๔๐๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

๑๔

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาฟสิกสการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง)  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  และบัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยมหิดล 

____________________________________________ 
 
๑. หลักสูตรฉบับดังกลาวนีไ้ดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวนัที่  
 ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๔๒  ปรับปรุงแกไขครัง้ที่ ๑  ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
 การ อุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓  และปรับปรุงแกไขครั้งที่ ๒ ไดรับความเหน็ชอบจาก 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมือ่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ 
 
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขคร้ังนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที…่………….    

เมื่อวันที…่…………………………………………………..   
 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้เร่ิมใชกับนักศึกษา   รุนปการศึกษา  ๒๕๕๐  ตั้งแตภาคการศึกษาที ่๑ 
 ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
 
๔. เหตุผลในการปรับปรงุแกไข 
         เพื่อใหเนื้อหาวิชามีความทนัสมัย และทันความกาวหนาของศาสตรทางรังสีวิทยา    
 
๕. สาระในการปรับปรุงแกไข 
  ปรับปรุงรายวชิาในโครงสรางหลักสูตรเพือ่ใหทันสมัยโดยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ภายหลังการปรับปรุงแกไขไมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
๖.  โครงสรางหลักสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๘   ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี ้

 

 จํานวนหนวยกิต 
 เกณฑมาตรฐานฯ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 
๑.  บังคับ      ศึกษารายวชิา ๒๔ ๒๔ 
๒.  เลือก      ไมนอยกวา ๑๒ ไมนอยกวา ๗ ไมนอยกวา ๗ 
๓.  วิทยานิพนธ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๖ ๔๓ ๔๓ 

 
 
 
 

หมวดวิชา 



 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชมุครั้งที่ ๔๐๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

๑๕

รายละเอียดสาระในการปรับปรุงแกไข 
 
๑. หมวดวิชาบงัคับ 
 ๑.๑ ปดรายวิชา จํานวน  ๕ รายวิชา  

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั)ิ 
 รมรส ๕๐๙ ฟสิกสรังสีการแพทย     ๔(๔-๐) 
 รมรส ๕๑๐ อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณเวชศาสตรนิวเคลียร  ๔(๓-๓) 
 รมรส ๕๑๖ เรดิเอชั่น โดสซิเมตรี     ๒(๒-๓) 
 รมรส ๕๑๘ การสรางภาพทางรังสีวินิจฉยั    ๒(๑-๒) 
 รมรส ๕๑๙ การประยกุตรังสีฟสิกสในทางรังสีรักษา   ๓(๒-๓) 

 
 ๑.๒ ปรับปรุงชื่อวิชาภาษาไทย  จํานวน  ๒ รายวิชา 
 ๑.  เดิม    รมรส ๕๑๕ การปองกันอันตรายจากรังสี 
  ปรับปรุง รมรส ๕๑๕ การปองกันอันตรายจากการแผรังสี 
 ๒. เดิม  รมรส ๕๑๗ คลินิคัล โดสซิเมตรี 
  ปรับปรุง รมรส ๕๑๗ การวัดขนาดใชทางคลินิก 
 
  ๑.๓ เปดรายวชิา จํานวน  ๕ รายวิชา  
รมรส   ๕๐๘   การวัดขนาดใชการแผรังส ี     ๓(๒-๓)   

  ปริมาณรังสีและหนวยวัด สมดุลของอนุภาคที่มีประจุ   มูลฐานทางการวัดขนาดใช  หอง
การแตกตัวเปนไอออน    การเทียบมาตรฐานลําโฟตอน และอิเล็กตรอน   เครื่องวัดขนาดใชรังสีแบบบูรณา
การ   เครื่องวัดแบบเกิดพัลส  

 
รมรส  ๕๑๑   ฟสิกสการแผรังสีและนิวเคลียรฟสิกส      ๓ (๓-๐)   
          โครงสรางอะตอม โครงสรางนิวเคลียส   แบบจําลองนิวเคลียส  การสลายตัวของนวิเคลียส        
ปฏิกิริยาของนวิเคลียส   อันตรกิริยาของโฟตอนตอสสาร   อันตรกิริยาของอนุภาคที่มีประจุตอสสาร              
อันตรกิริยาของนิวตรอนตอสสาร  สมบัติและการผลิตรังสีเอกซ  หลักการกําบังรังสีโฟตอน อนุภาคมีประจ ุ 
และนวิตรอน  
 
รมรส  ๕๑๒   อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณทางนิวเคลียร    ๔(๓-๓) 
  อิเล็กทรอนิกส  การวิเคราะหวงจรไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบบพาสสีฟ (passive) 
อุปกรณอิเล็กทรอนกิส แบบแอกทฟี (active) หลักการทํางานของวงจรสวิตช วงจรอิเล็กทรอนกิส   พิสัยเวลา
และพิสัยความถี่ ระบบสัญญาณเชิงอุปมาณ  (สัญญาณเชิงแอนะล็อก)   การวัดขนาดและเวลาของสัญญาณ  
ระบบสัญญาณดิจิตอล   การตรวจหารังสนีิวเคลียร  อุปกรณทางนวิเคลียร   

          หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั)ิ 
รมรส  ๕๑๓   ฟสิกสการสรางภาพเพื่อวินิจฉัย     ๓(๒-๓)  



 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชมุครั้งที่ ๔๐๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

๑๖

  หลักการทางฟสิกส   การประยุกตและการควบคุมคุณภาพของระบบการสรางภาพเพื่อ
วินิจฉัย รวมถึงการถายภาพรังสีที่ใชกันปกติ การถายภาพรังสีเตานม   การดูภาพรังสีบนจอ   การถายภาพ
รังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอร คล่ืนเสียงความถี่สูง และเครื่องสรางภาพทางอิเล็กทรอนิกส และระบบ
ภาพเอ็มอาร   

 
รมรส   ๖๒๐   การประยุกตฟสิกสการแผรังสีในรังสีรักษา    ๒(๑-๓) 

  เครื่องเรงอนุภาคเชิงเสน เครื่องโคบอลท - 60 รังสีรักษาแบบ  ๓ มิติ  การฉายรังสีแบบปรับ
ความเขม รังสีศัลยกรรมและรังสีรักษารวมพิกดั การฉายรังสี ๔ มิติแบบกําหนดตามเปาหมายทีเ่คลื่อนไหว  
รังสีรักษาแบบฉายรังสีระยะใกล  การประกันคุณภาพเครื่องรังสีรักษา  และเครื่องมอืวัดรังสี   การประยุกต
รังสีรักษาทางคลินิก   
 
๒. หมวดวิชาเลือก 
 ๒.๑ ปดรายวิชา จํานวน  ๒ รายวชิา  

  รมรส ๖๑๑ การถายภาพรงัสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอร   ๒(๑-๒) 
                                                  ทางเวชศาสตรนิวเคลียร   
  รมรส ๖๒๕ รังสีชีววิทยาทางการแพทยขั้นสูง    ๒(๒-๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
 



 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชมุครั้งที่ ๔๐๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

๑๗

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปล่ียนแปลง 

หมวดวิชาบังคับ  (๒๔  หนวยกิต) หมวดวิชาบังคับ  (๒๔  หนวยกิต)  

รมรส ๕๐๙ ฟสิกสรังสีการแพทย ๔(๔-๐)   -  ปดรายวิชา 

รมรส ๕๑๐ อิเล็กทรอนิกสและ ๔(๓-๓)   -  ปดรายวิชา 

  อุปกรณเวชศาสตรนิวเคลียร      

รมรส ๕๑๔ เวชศาสตรนิวเคลียร ๓(๒-๓) รมรส ๕๑๔ เวชศาสตรนิวเคลียร ๓(๒-๓) คงเดิม 

รมรส ๕๑๕ การปองกันอันตราย ๓(๒-๓) รมรส ๕๑๕ การปองกันอันตราย ๓(๒-๓) ปรับปรุงช่ือวิชา 

  จากรังสี    จากการแผรังสี  ภาษาไทย 

รมรส ๕๑๖ เรดิเอช่ัน โดสซิเมตรี ๒(๒-๓)   -  ปดรายวิชา 

รมรส ๕๑๗ คลินิคัล โดสซิเมตรี ๒(๑-๓) รมรส ๕๑๗ การวัดขนาดใชทาง
คลินิก  

๒(๑-๓) ปรับปรุงช่ือวิชา     
ภาษาไทย 

รมรส ๕๑๘ การสรางภาพทาง ๒(๑-๒)   -  ปดรายวิชา 

  รังสีวินิจฉัย       

รมรส ๕๑๙ การประยุกต ๓(๒-๓)   -  ปดรายวิชา 

  รังสีฟสิกสในทางรังสีรักษา      

รมรส ๕๘๗ สัมมนา ๑(๑-๐) รมรส ๕๘๗ สัมมนา ๑(๑-๐) คงเดิม 

    รมรส ๕๐๘ การวัดขนาดใชการ
แผรังสี 

๓(๒-๓) รายวิชาใหม 

    รมรส ๕๑๑ ฟสิกสการแผรังสี
และนิวเคลียรฟสิกส   

๓(๓-๐) รายวิชาใหม 

    รมรส ๕๑๒ อิเล็กทรอนิกสและ ๔(๓-๓) รายวิชาใหม 

      อุปกรณทางนิวเคลียร  

    รมรส ๕๑๓  ฟสิกสการสรางภาพ
เพื่อวินิจฉัย 

๓(๒-๓) รายวิชาใหม 

    รมรส ๖๒๐ การประยุกตฟสิกส ๒(๑-๓) รายวิชาใหม 

      การแผรังสีในรังสีรักษา  

 
 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปล่ียนแปลง 

หมวดวิชาเลือก  (ไมนอยกวา ๗  หนวยกิต) หมวดวิชาบังคับ  (ไมนอยกวา ๗  หนวยกิต)  



 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชมุครั้งที่ ๔๐๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

๑๘ 

บฑคร ๖๐๓ ชีวสถิติ ๓(๓-๐) บฑคร ๖๐๓ ชีวสถิติ ๓(๓-๐) คงเดิม 

รมรส ๕๒๑ ชีววิทยาสําหรับ ๒(๒-๐) รมรส ๕๒๑ ชีววิทยาสําหรับ ๒(๒-๐) คงเดิม 

  นักฟสิกสการแพทย ๑    นักฟสิกสการแพทย ๑   

รมรส ๕๒๒ ชีววิทยาสําหรับ ๒(๒-๐) รมรส ๕๒๒ ชีววิทยาสําหรับ ๒(๒-๐) คงเดิม 

  นักฟสิกสการแพทย ๒    นักฟสิกสการแพทย ๒   

รมรส ๖๑๑ การถายภาพรังสี ๒(๑-๒)   -  ปดรายวิชา 

  สวนตัดอาศัยคอมพิวเตอร 
ทางเวชศาสตรนิวเคลียร   

     

รมรส ๖๒๔ เทคนิคขั้นสูงในการ ๒(๑-๒) รมรส ๖๒๔ เทคนิคขั้นสูงในการ ๒(๑-๒) คงเดิม 

  สรางภาพเอ็มอารและการ   สรางภาพเอ็มอารและการ  

  ถายภาพรังสีสวนตัดอาศัย   ถายภาพรังสีสวนตัดอาศัย  

  คอมพิวเตอร   คอมพิวเตอร  

รมรส ๖๒๕ รังสีชีวิทยาทาง ๒(๒-๐)   -  ปดรายวิชา 

  การแพทยขั้นสูง       

วิทยานิพนธ  (๑๒  หนวยกิต) วิทยานิพนธ  (๑๒  หนวยกิต)  

รมรส ๖๙๘ วิทยานิพนธ              ๑๒(๐-๔๘) รมรส ๖๙๘ วิทยานิพนธ             ๑๒(๐-๔๘) คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 


