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ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ มีความมุ่งมั่นผลิตมหาบัณฑิต 

ทีส่ามารถบรูณาการความรู้ ความสามารถ และทกัษะด้านฟิสกิส์การแพทย์ ทัง้ด้านทฤษฎแีละปฏบิตัิ  

ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยและการบ�าบัดโรคอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

โดยเฉพาะการใช้รังสี สารกัมมันตรังสีและเภสัชภัณฑ์รังสีทางการแพทย์ การใช้เครื่องมือ 

ทางรังสีวิทยาและการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการใช้รังสี ท�าการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

บริการทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ถ่ายทอดความรู้ ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนการปฏิบัติ

งานด้านวิทยาศาสตร์รังสีอย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา 

ระบบสาธารณสุขของประเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

(๑) มีความรบัผดิชอบในบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของฟิสกิส์การแพทย์ต่อองค์กร
มีความเป็นผู้น�า มีคุณธรรมและจริยธรรมในการให้บริการด้านรังสีทางการแพทย์

(๒) ใช้รงัสทีางการแพทย์ ตามกรอบระเบยีบข้อบังคบัด้านความปลอดภยัทางรังสี ท่ีก�าหนดไว้ 
เป็นมาตรฐานทั้งภายในประเทศและระดับสากล

(๓) สามารถบรูณาการความรูใ้นสาขาวชิาต่าง ๆ  ทีเ่ป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของวทิยาศาสตร์
รงัสแีละกระบวนการทางฟิสกิส์รงัสเีพือ่การตรวจวนิจิฉยัและบ�าบดัโรค ประยกุต์ความรู้ 
และทักษะการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์รังสีเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยระเบียบและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ

(๔) สามารถอธิบายพื้นฐานทางเทคนิคในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ ์
ด้านฟิสิกส์รังสีในทางคลินิก การใช้เครื่องวัดรังสีประเภทต่าง ๆ เคร่ืองถ่ายภาพรังสี 
เครื่องฉายรังสี รวมทั้งการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพเครื่องมือทางรังสีวิทยา

(๕) มีความสามารถในการท�างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการท�างานร่วมกับแพทย์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย และผู้รับบริการอย่างเหมาะสม

(๖) มีความสามารถในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านทักษะและความรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล
เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ สื่อสารข้อมูลทางวิชาการด้วยวาจาและด้วยการเขียนไป
ยังผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงสร้างหลักสูตร
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บณัฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ หลกัสตูรปรญิญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ระบบทวภิาค ประกอบด้วย 
  (๑) หมวดปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  (๒) หมวดวิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต
  (๓) หมวดวชิาเลอืก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต
  (๔) วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต
   รวมไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต

หมวดรายวิชาของหลักสูตร

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
 (๑) หมวดปรับพื้นฐาน
ศรรส ๖๑๐ ฟิสิกส์การแผ่รังสี ๒ (๒-๐-๔)
ศรรส ๖๒๓ กายวิภาคและสรีรวิทยาส�าหรับวิทยาศาสตร์รังสี ๒ (๒-๐-๔)

 (๒) หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
ศรสว ๕๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
ศรรส ๖๐๔ ชีววิทยาการแผ่รังสี ๒ (๒-๐-๔)
ศรรส ๖๐๖ การบริการการป้องกันการแผ่รังสี ๒ (๑-๓-๓)
ศรรส ๖๒๒ การประมวลผลภาพการแพทย์ ๒ (๒-๐-๔)
ศรรส ๖๒๔ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์รังสี ๑ (๑-๐-๒)
ศรรส ๖๒๕ ฟิสิกส์สุขภาพทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒)
ศรรส ๖๒๙ ฟิสิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๑ (๑-๐-๒)
ศรรส ๖๓๔ ฟิสิกส์ทางรังสีบ�าบัด ๑ (๑-๐-๒)
ศรรส ๖๓๘ ฟิสิกส์ทางรังสีวิทยาเชิงวินิจฉัย ๑ (๑-๐-๒)
ศรรส ๖๔๒ การปฏิบัติงานทางคลินิก ๒ (๐-๖-๒)
ศรรส ๖๕๑ อุปกรณ์และการควบคุมคุณภาพในวิทยาศาสตร์รังสี ๒ (๒-๐-๔)
ศรรส ๖๕๒ การวัดปริมาณการแผ่รังสี ๑ (๑-๐-๒)
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 (๓) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
ศรรส ๖๐๓ นิวไคลด์รังสีและสารประกอบท�ารอย ๒ (๒-๐-๔)
ศรรส ๖๒๗ รังสีเภสัชกรรม ๒ (๑-๓-๓)
ศรรส ๖๓๑ เวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิก ๑ (๑-๐-๒)
ศรรส ๖๔๐ หลักภาพเอ็มอาร์  ๒ (๒-๐-๔)
ศรรส ๖๕๓ การประกันคุณภาพเครื่องมือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๑ (๑-๐-๒)
ศรรส ๖๕๔ วิทยามะเร็งด้านการแผ่รังสี ๑ (๑-๐-๒)
ศรรส ๖๕๕ เทคนิคทางรังสีบ�าบัดขั้นสูง ๒ (๒-๐-๔)
ศรรส ๖๕๖ การฝึกปฏิบัติการทางคลินิกในงานรังสีบ�าบัด ๒ (๐-๖-๐)
ศรรส ๖๕๗ การวัดปริมาณการแผ่รังสีและการประกันคุณภาพ ๓ (๒-๒-๕)
  ในงานรังสีบ�าบัด
ศรรส ๖๕๘ การประกันคุณภาพการถ่ายภาพด้วยรังสีทางวินิจฉัย ๑ (๑-๐-๒)
ศรรส ๖๕๙ การฝึกปฏิบัติการทางคลินิกในงานรังสีวิทยาวินิจฉัย ๒ (๐-๖-๐)
ศรรส ๖๖๐ เทคนิคชั้นสูงทางรังสีวิทยาเชิงวินิจฉัย ๑ (๑-๐-๒)
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แผนการศึกษา
ชั้นปี รหัสวิชา ภาคฤดูร้อน (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑) หน่วยกิต

ศรรส ๖๑๐ ฟิสิกส์การแผ่รังสี ๒ (๒-๐-๔)

ศรรส ๖๒๓ กายวิภาคและสรีรวิทยาส�าหรับวิทยาศาสตร์รังสี ๒ (๒-๐-๔)

ไม่นับหน่วยกิต

๑ ภาคเรียนที่ ๑

ศรรส ๖๕๑ อุปกรณ์และการควบคุมคุณภาพในวิทยาศาสตร์รังสี ๒ (๒-๐-๔)

ศรรส ๖๐๔ ชีววิทยาการแผ่รังสี ๒ (๒-๐-๔)

ศรรส ๖๐๖ การบริการการป้องกันการแผ่รังสี ๒ (๑-๓-๓)

ศรรส ๖๒๕ ฟิสิกส์สุขภาพทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒)

ศรรส ๖๒๙ ฟิสิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๑ (๑-๐-๒)

ศรรส ๖๕๒ การวัดปริมาณการแผ่รังสี ๑ (๑-๐-๒)

รวม ๙ หน่วยกิต

๑ ภาคเรียนที่ ๒

ศรสว ๕๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๒ (๒-๐-๔)

ศรสว ๖๒๒ การประมวลผลภาพการแพทย์ ๒ (๒-๐-๔)

ศรสว ๖๓๔ ฟิสิกส์ทางรังสีบ�าบัด ๑ (๑-๐-๒)

ศรสว ๖๓๘ ฟิสิกส์ทางรังสีวิทยาเชิงวินิจฉัย ๑ (๑-๐-๒)

ศรรส ๖๒๔ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์รังสี ๑ (๑-๐-๒)

ศรรส ๖๔๒ การปฏิบัติงานทางคลินิก ๒ (๐-๖-๒)

วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต

รวม ๑๑ หน่วยกิต

๒ ภาคเรียนที่ ๑

ศรรส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐)

วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต

รวม ๑๐ หน่วยกิต
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ชั้นปี รหัสวิชา ภาคฤดูร้อน (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑) หน่วยกิต

๒ ภาคเรียนที่ ๒

ศรรส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐)

รวม ๖ หน่วยกิต

ภาคเรียน เปิด ปิด

ภาคต้น หรือภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม ธันวาคม

ภาคปลาย หรือภาคเรียนที่ 2 มกราคม พฤษภาคม

ก�หนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารสถานที่ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
•  ห้องบรรยายชั้น ๑๓ อาคารศูนย์โรคหัวใจ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
•  ห้องบรรยายของสาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา 
•   ห้องบรรยายตกึ (SIMR) ห้อง 303 ช้ัน 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550

และสถานที่นอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ห้องบรรยาย
สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและห้องบรรยาย
กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



Master of Science Program in Medical Physics

(8)

ตารางสอน
นักศึกษา ป.โท ชั้นปีที่1 ภาคต้น หรือภาคเรียนที่ 1

วัน 8.00 - 9.00 9.00 - 11.00 13.00 - 15.00 15.00 - 16.00

จันทร์ SIRA 625 SIRA 629

อังคาร SIRA 651 *SIRA 623

พุธ SIRA 652 *SIRA 610

พฤหัสบดี SIRA 606 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศุกร์ SIRA 604 *SIRA 623
*SIRA รายวิชาปรับพื้นฐาน

นักศึกษา ป.โท ชั้นปีที่1 ภาคปลาย หรือภาคเรียนที่ 2

วัน 8.00 - 9.00 9.00 - 11.00 13.00 - 15.00 15.00 - 16.00

จันทร์ SIRA 622 SIRA 624

อังคาร **SIRA ..... SIRE 502

พุธ SIRA 638 SIRA 634

พฤหัสบดี SIRA 642 ปฏิบัติงานทางคลินิก

ศุกร์ SIRA 642 ปฏิบัติงานทางคลินิก
**SIRA….. รายวิชาเลือก

นักศึกษา ป.โท ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น หรือภาคเรียนที่ 1

รายวิชา กิจกรรม

**SIRA…….. ตารางสอนขึ้นกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

SIRA 698 วิทยานิพนธ์
**SIRA….. รายวิชาเลือก

นักศึกษา ป.โท ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย หรือภาคเรียนที่ 2

รายวิชา กิจกรรม

SIRA 698 วิทยานิพนธ์
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หมายเหตุ : เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนท�าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะต้องจัดท�าโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยส่วนประกอบในโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ มีหัวข้อดังนี้
 (๑) หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 (๒) ที่มาหรือความส�าคัญของปัญหา
 (๓) แนวทางการศึกษาวิจัย
 (๔) เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล
 (๕) แผนงานการท�าวิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๒ ภาคการศึกษานับแต่เริ่มลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ แล้วด�าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมต่อไป

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระท�าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค โดยกระท�าเป็น
สัญลักษณ์ ดังนี้
 (๑) สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
 (๒) สัญลักษณ์แสดงการประเมินผลความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์
การประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ผลการสอบของแต่ละรายวิชา แสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายและแต้มประจ�า ดังนี้

สัญลักษณ์ ความหมาย แต้มประจ�

A ดีเลิศ (Excellent) ๔.๐๐

B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕๐

B ดี (Good) ๓.๐๐
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การตัดสินให้สัญลักษณ์ ใช้วิธีอิงเกณฑ์โดยก�าหนดจากคะแนนสอบ ดังนี้

การประเมินผลความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สัญลักษณ์ “U”  
ห้ามติดต่อกันเกิน ๒ ภาคการศึกษา หรือ “P” ห้ามติดต่อกันเกิน ๔ ภาคการศึกษา  
หากเกินข้อก�าหนด อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและประธานหลักสูตรต้องพิจารณา
หาสาเหตุ พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางแก้ไขและรายงานให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบและ
พิจารณาหาข้อยุติ

ทุกรายวชิาทีอ่ยูใ่นหมวดวชิาบังคับและวชิาเลอืกของหลกัสตูร นกัศกึษาจะต้องได้สญัลกัษณ์
ไม่ต�่ากว่า B ถ้าได้สัญลักษณ์ที่ต�่ากว่า B นักศึกษาจะต้องสอบซ่อมโดยมีโอกาสไม่เกิน ๒ ครั้ง 
หากไม่ผ่านการประเมนิ นกัศกึษาต้องลงทะเบียนเรยีนซ�า้รายวชิาเดมิในโอกาสแรกทีเ่ปิดสอน

การประเมินผลความก้าวหน้าในการท�วิทยานิพนธ์

การประเมินผลความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา  
ใช้สัญลักษณ์ “P” หรือ “S” หรือ “U” ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

ค่าคะแนน สัญลักษณ์

> 85 A

80-84.5 B+

75 - 79.5 B

70 - 74.5 C+

65 - 69.5 C

สัญลักษณ์ ความหมาย

P (in Progress) ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยยังอยู่ในขั้นก�าลังด�าเนินการ 
ยังไม่อาจประเมินได้ว่า ในขณะที่ท�าการประเมินอยู่ในระดับเป็นที่น่า
พอใจหรือไม่เป็นที่พอใจ

S (Satisfactory) ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจ

U (Unsatisfactory) ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยไม่เป็นที่พอใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากนกัศึกษาลงทะเบยีนท�าวิทยานพินธ์แล้ว แต่ยงัมไิด้ด�าเนนิการจัดท�า 
โครงร่างวทิยานิพนธ์ หรือนักศกึษาไม่ปฏบัิตติามแผนงานวจิยัท่ีก�าหนด
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การควบคุมดูแลให้ค�ปรึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตร
หลกัสูตรมีกระบวนการควบคมุดแูลให้ค�าปรกึษาแก่นกัศกึษา ทัง้ในเร่ืองวชิาการ การท�าวจิยั 
การค้นคว้าอิสระ รวมถึงข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยสามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
หรือประธานหลักสูตร ด้วยการนัดหมายวันและเวลา เพื่อเข้าพบขอค�าปรึกษาได้โดยตรง

เกณฑ์การส�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๓.๑ ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
๓.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  

๒๔ หน่วยกิต และท�าวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวมจ�านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐

๓.๓ ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๔ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการท�างานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ 

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๕ ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัย

แต่งตั้ง และการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
๓.๖ ผลงานวทิยานพินธ์หรอืส่วนหนึง่ของผลงานวทิยานพินธ์ต้องได้รบัตีพมิพ์หรอือย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
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ทุนการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
แบ่งเป็น ๒ ประเภท

ประเภทที่ ๑ เป็นทุนที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ ๑
ประเภทที่ ๒ เป็นทุนที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน และค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน
ทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ ๑
จดัสรรแก่นกัศกึษาในหลกัสตูรบัณฑิตศกึษาของคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ชัน้ปีที ่๑  
ท่ีเข้าศึกษาด้วยแผนการศึกษาที่มีการท�าวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) โดยสมัครขอรับทุนและ 
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนดต่อไปนี้

(๑) มีผลการศึกษาในระดับที่ใช้สมัครเข้าเรียน อยู่ในเกณฑ์ดี โดยคะแนนเฉลี่ยสะสม 
จากสถาบนัเดิมไม่ต�า่กว่า ๓.๐ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยให้คณะกรรมการบริหารทุน 
พิจารณาตัดสินตามความเหมาะสม

(๒) ต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ส�าเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล

(๓) มคีวามประพฤตดิ ีสามารถท�างานร่วมกบัผูอ่ื้นและช่วยเหลอืกจิกรรมส่วนรวม โดยได้รบั 
การรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน และระยะเวลาที่ได้รับทุน
(๑) ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง ในอัตราค่าหน่วยกิตหลักสูตรภาคปกติ
(๒) เงินค่าใช้จ่ายทั่วไปส�าหรับนักศึกษาปริญญาโท ในอัตรา ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน
โดยมีก�าหนดระยะเวลาการรับทุน ดังนี้

ระดับ ชั้นปีที่สมัคร
ระยะเวลาการได้รับทุน

(นับจากเดือนที่ได้รับทุน)
ระยะเวลาส�เร็จการศึกษา

(นับจากเดือนที่เข้าการศึกษา)

ปริญญาโท ๑ ๑๒ เดือน ๓๐ เดือน
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ทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทที่ ๒
จัดสรรแก่นักศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณธแพทยศษสตร์ศิริราชพยาบาล  
ที่เข้าศึกษาด้วยแผนการศึกษาที่มีการท�าวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) โดยสมัครขอรับทุน และ
สมัครตามเกณฑ์ โดยเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่๒ ขึน้ไป แต่ทัง้นีต้้องไม่เกนิปีที ่๓ ส�าหรบันกัศกึษา
ปริญญาโท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน
(๑) มีคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตรไม่ต�่ากว่า ๓.๒๕  โดยต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  

๒ ภาคการศึกษาตามที่หลักสูตรก�าหนด และมีผลผ่านทุกรายวิชา
(๒) ต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ส�าเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล
(๓) มคีวามประพฤตดิ ีสามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่และช่วยเหลอืกจิกรรมส่วนรวม โดยได้รบั 

การรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีหลักฐานแนบ (แฟ้มสะสมงาน)
(๔) ต้องมีหัวข้อ/ประเด็น/ขอบเขตวิทยานิพนธ์และต้องด�าเนินการเพ่ือการท�าวิจัยส�าหรับ

วิทยานิพนธ์แล้ว โดยได้รับการรับรองจากกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย ์
ที่ปรึกษา

ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน และระยะเวลาที่ได้รับทุน
(๑) ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง ในอัตราค่าหน่วยกิตหลักสูตรภาคปกติ
(๒) เงินค่าใช้จ่ายทั่วไปส�าหรับนักศึกษาปริญญาโท ในอัตรา ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน
โดยมีก�าหนดระยะเวลาการรับทุน ดังนี้

ระดับ ชั้นปีที่สมัคร
ระยะเวลาการได้รับทุน

(นับจากเดือนที่ได้รับทุน)
ระยะเวลาส�เร็จการศึกษา

(นับจากเดือนที่เข้าการศึกษา)

ปริญญาโท
๒ ๑๒ เดือน ๓๐ เดือน

๓ ๖ เดือน ๓๐ เดือน



Master of Science Program in Medical Physics

(14)

การสมัครขอรับทุน
การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุน จะเปิดรับสมัครปีละ ๑ ตรั้ง โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ของการรบัทนุ สามารถย่ืนใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบผ่านภาควชิา  
เพื่อรวบรวมยื่นเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

การตัดสินทุน
เกณฑ์การตดัสินทนุขึน้อยูก่บัคณะกรรมการพจิารณาทนุ ซ่ึงประกอบด้วย คณะอนกุรรมการ
บัณฑิตศึกษาด้านกิจกรรมบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการ
อ�านวยการบัณฑิตศึกษา ของคณะแพทยศษสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การติดตามผล
นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ดังนี้
(๑) รายงานความก้าวหน้าของการศึกษา จ�านวน ๑ ชุดต่อคณะกรรมการบริหารทุน  

ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดทุกภาคการศึกษา โดยได้รับการรับรองจากกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา

(๒) นักศึกษาที่ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทที่ ๑ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการน�าเสนอผล
งานการวิจัยเวที Graduate Research Forum ทุกครั้งจนส�าเร็จการศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางการท�าวิจัยต่อไป

(๓) นักศึกษาที่ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทที่ ๒ ต้องเข้าร่วมน�าเสนอผลงานการวิจัย 
ในเวที Graduate Research Forum เพื่อได้รับค�าแนะน�าและความเห็นทางวิชาการ
ตามความเหมาะสมอย่างน้อย ๑ ครั้ง และเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งจนส�าเร็จการศึกษา

(๔) นักศึกษาที่ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทที่ ๒ ต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  
โดยไดัรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
จากบัณฑิตวิทยาลัยช่วงท่ีได้รับทุน ถ้าไม่สามารถท�าได้ ต้องได้รับการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการพิจารณาทุนเป็นรายไป

(๕) เม่ือส�าเร็จการศึกษา จะต้องส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ในรูปแบบท่ีงานการศึกษาระดับ
หลังปริญญาก�าหนด ภายใน ๑๕ วัน หลังจากส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย และส�าเนาตอบรับ
การเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการภายใน ๑ ปี  
โดยให้ระบุในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) และผลงานตีพิมพ์ว่า  
“งานวิจัยได้รับการสนับสนุนจากทุนบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
(Siriraj Graduate Scholarship)”
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(๖) หากนกัศกึษาทีร่บัทนุไม่สามารถส�าเรจ็การศกึษาได้ ไม่ว่าเพราะกรณใีดกต็าม ผูไ้ด้รบัทนุ 
ต้องคืนเงินทุนตามจ�านวนที่ได้รับไปทั้งหมด ภายหลังจากสิ้นสุดสถานภาพการเป็น
นักศึกษาในทันที

(๗) หากนักศึกษาได ้รับทุนสนับสนุนอื่นที่มี ลักษณะการให ้  เป ็นทุนเต็มจ�านวน  
(Full Scholarship) ระหว่างการรบัทนุบณัฑติศกึษานี ้จะให้ส้ินสุดการรับทนุบณัฑิตศกึษา 
เพือ่ไปรบัทนุอืน่ดงักล่าว  หากทนุดงักล่าวมีการสนบัสนนุย้อนหลงัในช่วงเวลาทีน่กัศกึษา
รับทุนบัณฑิตศึกษาที่ผ่านมา ให้นักศึกษาคืนทุนส่วนที่ซ�้าซ้อนกับทุนอื่นที่รับใหม่

(๘) การพิจารณาตัดสินให้ทุนอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ�านวยการบัณฑิตศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ค�าตดัสนิของคณะกรรมการอ�านวยการบณัฑติศกึษา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

**************************


