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รายละเอียดของหลักสูตร
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
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คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
Master of Science Program in Medical Physics

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์การแพทย์)
วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์)
Master of Science (Medical Physics)
M.Sc. (Medical Physics)

๓. วิชาเอก
ไม่มี
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโทระยะการศึกษา ๒ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามระเบียบของ
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๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรที่จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยร่วมกัน
ระหว่ า งคณะแพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เ จ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัย Newcastle ประเทศออสเตรเลีย และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU อยู่ในภาคผนวก ข และ ค
ตามลาดับ)
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ สถานภาพของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
๖.๒ การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
(๑) หลักสูตรใหม่นี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) หลักสูตรใหม่นี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาฟิสิ กส์ การแพทย์ หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(๓) หลักสูตรใหม่นี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่๑๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
(๔) หลักสูตรใหม่นี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ เมื่อการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๑ ปี)
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๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
นักฟิสิกส์การแพทย์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ ประกอบอาชีพด้านเครื่องมือทางรังสีการแพทย์
หรื อศึกษาต่อในระดับ ที่สู งขึ้น ในสาขาวิชาฟิสิกส์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุ ขภาพ หรือสาขาวิชาอื่น ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
๙. ชื่อ นามสุกล เลขบัตรประจ าตั วประชาชน ตาแหน่ง และคุณ วุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ
เลขประจาตัว
ทาง
สาขาวิชา
การศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ประชาชน
วิชาการ
Postdoctoral
Medical
Calvary Mater Newcastle
Research
Physics
Hospital, Australia
Fellow
Electrical
University of Newcastle,
Ph.D.
นายทศพร เฟื่องรอด
Engineering
Australia
อาจารย์
๓๕๓๐๑๐๐๘xxxxx
Medical
University of Newcastle,
M.Phil.
Physics
Australia
King Mongkut’s Institute
Computer
B.Eng.
of Technology
Engineering
Ladkrabang, Thailand
Health
Sciences
Purdue University,
Ph.D.
(Radiation
USA
นายดนุพล นันทจิต
อาจารย์
Biology)
๓๕๒๙๙๐๐๔xxxxx
Biological
University of Chicago,
B.A.
Sciences
USA
Medical
Stockholm University,
Ph.D.
Radiation
นางสาวเธียรสิน
Sweden
Physics
เลี่ยมสุวรรณ
อาจารย์
๑๙๐๙๙๐๐๐xxxxx
Diplom
University of Karlsruhe,
Physics
Physik
Germany
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนกาแพงเพชร ๖ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ในขณะนี้คือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวลง ความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีที่
ทัน สมั ย การลงทุ น ที่ ล ดลง รวมถึ ง การขาดแคลนบุ ค ลากรด้า นการวิ จั ยและพัฒ นา การพัฒ นาหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่ง
ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาวิชา
อื่น ๆ โดยจะมีการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน เพื่อให้นักศึกษาคิดเป็นทาเป็น และสามารถ
นาไปปฏิบัติงานได้จริงในสถานประกอบการ อีกทั้งจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวั ตกรรมให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม
ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีความต้องนักฟิสิกส์การแพทย์อีกเป็นจานวนมากเพื่อรองรับเทคโนโลยีการ
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางรังสีที่มีใช้งานในประเทศ และปรับตัวให้ทันกับแนวโน้มของเทคโนโลยีดังกล่าว
ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี อัตราการผลิตนักฟิสิกส์การแพทย์ในประเทศยังมีจานวนจากัดในแต่ละ
ปีการศึกษา สืบเนื่องมาจากจานวนอาจารย์ในสาขาฟิสิกส์การแพทย์มีจากัด รวมถึงจานวนสถาบันต่าง ๆ ที่
ผลิ ตบุ ค ลากรทางด้ านนี้ ใ นประเทศมีไ ม่เพีย งพอต่ อความต้องการนั กฟิสิ กส์ การแพทย์ ทั้งในโรงพยาบาล
สถาบันวิจัย และสถานประกอบการอื่น ๆ
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์การแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรังสีรักษา เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตอัน
ใกล้ ดังนั้ นวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลั ยจุฬาภรณ์ จึงได้พัฒนาหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ เพื่อสร้างนักฟิสิกส์การแพทย์ที่มีความสามารถด้า นการ
ปฏิบัติการคลินิกฟิสิกส์การแพทย์ โดยเฉพาะด้านรังสีรักษา อีกทั้งมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและ
งานวิจั ย ควบคู่กัน ไป โดยมุ่งเน้ น พัฒ นารู ป แบบการเรียนการสอนแก่ผู้ เรียน เพื่อให้ เกิดทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ รวมทั้งมีศักยภาพในด้าน
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมในสาขาฟิสิกส์การแพทย์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและ
ระดั บ นานาชาติ สร้ า งความเป็ น เลิ ศแก่ ม หาบั ณฑิ ต ให้ มี ความสามารถแข่ ง ขัน ในระดั บสากล นอกจากนี้
หลักสูตรนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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และมี ค วามพร้ อ มในการเป็ น ผู้ น าอี ก ทั้ ง ยั ง เป็น ส่ ว นหนึ่ งในการสนั บ สนุ น นโยบายของประเทศที่ มุ่ ง เป็ น
ศูนย์กลางการศึกษา (Educational Hub) และศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ (Medical Hub)
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรคานึงถึงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคสมัยใหม่ทางฟิสิกส์การแพทย์ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของนักฟิสิกส์การแพทย์ ซึ่งให้ความสาคัญกับ
ความปลอดภัยของผู้ที่เข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยรังสี รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยรังสี นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ทั้งค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น รายได้ของประชากรไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
หลังวัยเกษียณ อันเนื่องมาจากอัตราการออมที่ต่า และการต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ ในขณะเดียวกัน ในด้าน
คุณภาพการศึกษา แม้ประเทศไทยจะมีการลงทุนด้านการศึกษาที่ค่อนข้างสูง แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั้งในกลุ่มประเทศตะวันตกและกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้ง
สังคมไทยกาลังประสบปัญหาวิกฤติทางด้านค่านิยม อันเป็นผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม
ต่างชาติเข้าสู่ประเทศอย่างรวดเร็ว โดยขาดการคัดกรองที่ดีนาไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยม ดังนั้น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
โดยคานึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเป็นสาคัญ
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ประเทศไทยจ าเป็ น ต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถทั้ ง ในการ
ปฏิบัติการคลินิกฟิสิกส์การแพทย์ และมีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาวิทยาการด้ านฟิสิกส์
การแพทย์ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของ
ประเทศ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะความชานาญ
ด้านการวางแผนการรักษาด้วยรังสี การจัดเตรียมข้อมูลการรักษาด้วยรังสีอย่างถูกต้องแม่นยา การคานึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา การประกันคุณภาพของเครื่องมือทางรังสีวิทยาที่ทันสมัย การนา
เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และการปฏิบัติการคลินิกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มี
วิสัยทัศน์ในการสร้างผู้นาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ จึงมุ่งเน้นที่จะใช้ความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจัย และเทคโนโลยี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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การเรียนการสอน ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยด้านฟิสิกส์การแพทย์ในระดับ ประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้มุ่งจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการของการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
การคัดกรองข้อมูลวิชาการในระดับนานาชาติให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขององค์ความรู้และ
เทคโนโลยี พัฒนาผู้เรียนให้มีโลกทัศน์กว้างไกล คิดอย่างมีเหตุผล มีความรู้และทักษะในการให้บริการแบบองค์
รวม สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักและเคารพใน
คุณค่าและความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตของทั้งผู้รับบริการและผู้ร่วมงานในแต่ละ
กลุ่มสังคมและในระดับนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นบัณฑิตที่มีความสมดุลระหว่าง
มิติทางวัตถุกับจิตใจ และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกได้เป็นอย่างดี
มหาบั ณฑิตสาขาวิช าฟิสิ กส์ การแพทย์ที่จบจากวิทยาลั ยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะได้รับการหล่อหลอมโดยวัฒนธรรมองค์กร จากการเรียนและการทากิจกรรมต่างๆ
ตลอดหลักสูตร พระนามภาษาอังกฤษ (CHULABHORN) แสดงถึงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะเป็นเนื้อในแฝงอยู่ใน
ตัวมหาบัณฑิตทุกคน และเป็นค่านิยมหลักที่สาคัญ ดังนี้
Commitment
(มุ่งมั่น)
Honesty
(ซื่อสัตย์)
Unity
(สามัคคี)
Loyalty
(มีศรัทธา)
Altruism
(คานึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง)
Benevolence
(เมตตากรุณา)
Happiness
(นาพาความสุข)
Opportunity
(ได้รับโอกาส)
Research Excellence and Innovation (สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม)
Networking
(สร้างเครือข่ายความร่วมมือ)
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พั น ธ กิ จ ข องวิ ทย าลั ย วิ ท ย าศา สต ร์ ก า รแพ ทย์ เ จ้ า ฟ้ า จุ ฬาภ รณ์ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว น หนึ่ ง ขอ ง
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เป็นไปตามพระปณิธาน
ขององค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการพัฒ นาบุคลากรที่มีความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ให้ แก่
ประเทศ สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ซึ่ง
มุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิจัยที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล การ
พัฒนาหลักสูตรนี้ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านฟิสิกส์การแพทย์ของประเทศแล้ว ยัง
ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านฟิสิกส์การแพทย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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เฉพาะด้าน รวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม
จริยธรรม
๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
ไม่มี

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นเลิศทางการ
ปฏิบัติผ่านการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดย
(๑) ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) ประกอบด้ ว ย
ความรู้พื้นฐาน การตั้งคาถาม การประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบแผนการปฏิบัติ การปฏิบัติ
และการประเมินผล
(๒) ผลักดันการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ
(๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการเชิงคลินิก และการพัฒนานวัตกรรม
(๔) สนับสนุนการเรียนรู้การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย
๑.๒ ความสาคัญของหลักสูตร
ปัจจุบันความต้องการนักฟิสิกส์การแพทย์ด้านรังสีรักษาในโรงพยาบาล และในหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งใน
ภาครั ฐและภาคเอกชน มีปริ มาณเพิ่มขึ้นทุกปี แต่การผลิตบุคลากรในด้านดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ อีกทั้งองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านฟิสิ กส์การแพทย์มีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
และมีความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของระบบสาธารณสุขและระบบการ
เรียนการสอนด้านฟิสิกส์การแพทย์ของประเทศ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มุ่งเน้นผลิตบุ คลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์การแพทย์ โดยเฉพาะด้านรังสี
รักษา ซึ่งมีความสามารถทั้งในด้านการปฏิบัติการคลินิก และในด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
นาไปสู่การประยุกต์ใช้จริงในองค์กรของตน เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคานึงถึงผู้ป่วยเป็นสาคัญ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ควบคู่กับภาคปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับการ
ผลิ ตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เป็ นเลิศ ผ่ านความร่ว มมือกับสถาบันชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ โดยมี
เป้าหมายในการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ การวิจัย และการ
สร้างนวัตกรรม ในสาขาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผลิตมหาบัณฑิตตาม “คุณลักษณะมหาบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร” ดังนี้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจ ในพื้นฐานและทักษะขั้นสูงสาหรับการประกอบวิชาชีพฟิสิกส์การแพทย์ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้บุคคลในสหสาขาวิชาชีพ
(๒) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ ไ ด้ รั บ จากการเรี ย นรู้ ใ นหลั ก สู ต ร น าไปประกอบวิ ช าชี พ
ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรม ในสาขาฟิสิกส์การแพทย์และสาขาที่
เกี่ยวข้อง
(๓) มีความใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เท่าทันกับองค์ความรู้
ใหม่และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสาขาฟิสิกส์การแพทย์
(๔) มีค วามสามารถในการวางแผนและด าเนิ นโครงการวิ จัย หรื อ โครงการอื่ น ๆ ผ่ า นการวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ นาเสนอ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(๕) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแก้ปัญหาทางวิชาชีพและ
การวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขานิวเคลียร์
(๗) สามารถปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ บุ ค คลในสหวิ ช าชี พ และมี ทั ก ษะในการสื่ อ สารทั้ ง ในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. พัฒนาหลักสูตรให้ทันกับ
๑. ติดตามและประเมินผลการ ๑. มีเอกสาร มคอ. ๒ ๓ และ
สถานการณ์และ
ดาเนินงานของหลักสูตรทุก
๔ ที่สมบูรณ์
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ปี
๒. รายงานผลการดาเนินการ
และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์ ๒. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี
ของหลักสูตร
การแพทย์
๓. หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
เสนอต่อ สกอ.
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๒. พัฒนาการเรียนการสอน
๑. ประเมินความพึงพอใจของ ๑. รายงานผลการประเมิน
เพื่อให้มหาบัณฑิตสามารถ
ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งตัว
ความพึงพอใจของผู้ใช้
นาความรู้ไปใช้ในการ
มหาบัณฑิตเอง และ
บัณฑิต รวมทั้งตัว
ประกอบวิชาชีพ การวิจัย
วิเคราะห์จุดอ่อนที่ควรต้อง
มหาบัณฑิตเอง
และการสร้างนวัตกรรม
ปรับปรุงหรือแก้ไขทุกปี
๒. กาหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม
หลังจากที่มีมหาบัณฑิตของ
สัมมนาวิชาการในรายวิชา
หลักสูตรสาเร็จการศึกษา
สัมมนาตลอดหลักสูตร
๒. สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ
๓. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้
ประชุม/สัมมนา/อบรม/
ตลอดเวลา
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
๓. สนับสนุนงบประมาณในการ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
เป็นระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษา มีหลักในการคิดหน่วยกิตเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
(๑) ภาคการศึกษาที่ ๑
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
(๒) ภาคการศึกษาที่ ๒
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
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เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับรองวิทยฐานะ ที่มีอานาจตาม
กฎหมายรับรอง สาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ รังสีเทคนิค วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
(๒) ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(๑) นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร มีความหลากหลายตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา อาจมีความรู้
พื้นฐานไม่เท่ากัน ณ เวลาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
(๒) นั ก ศึก ษาแรกเข้า บางส่ ว นอาจจะขาดทั กษะที่ ดีใ นการใช้ ภ าษาอั งกฤษ อย่า งไรก็ ดีนั กศึ กษาของ
หลักสูตรควรเป็นผู้ที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากตาราและเอกสารวิชาการส่วนใหญ่ใน
สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ หลักสูต รจะจัดให้ มี
ผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์จากต่างประเทศมาบรรยาย ซึ่งจะต้องมีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
๒.๔

กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
๑. นั ก ศึก ษาที่ ส มัค รเข้ า เรี ย นในหลั กสู ต ร มี ความ นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานใน
หลากหลายตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา อาจมี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑
ความรู้พื้นฐานไม่เท่ากัน ณ เวลาที่เข้าศึกษาใน ของปีการศึกษาที่ ๑
หลักสูตร
๒. นักศึกษาแรกเข้าขาดทักษะที่ดีในการใช้
๑. จัดทาสื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อ
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
๒. กาหนดให้ นัก ศึก ษาเข้ าร่ ว มสั ม มนาวิ ช าการใน
ร า ย วิ ช า สั ม ม น า ต ล อ ด ห ลั ก สู ต ร โ ด ย ใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เพื่อเพิ่มทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
๓. เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากต่ า งประเทศมาสอนใน
รายวิ ช าต่ า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ
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๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จานวนนักศึกษาและปีการศึกษา
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๐
๑๐
๑๐
๑๒
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
๒๐
๒๒
๑๐
๑๐

นักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
รวม
จานวนที่คาดว่าจะจบการศึกษา

๒๕๖๖
๑๒
๑๒
๒๔
๑๐

หมายเหตุ : จานวนนักศึกษาในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้

๒.๖ งบประมาณตามแผน
(๑) งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
รายรับ
รวม

๒๕๖๒
๘๕๐,๐๐๐
-

ปีการศึกษา
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
รวม
๘๕๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๔,๕๙๐,๐๐๐
๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๓,๕๗๐,๐๐๐

๒๕๖๓
๘๕๐,๐๐๐
๘๕๐,๐๐๐

๘๕๐,๐๐๐

๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๘๗๐,๐๐๐ ๒,๐๔๐,๐๐๐

๘,๑๖๐,๐๐๐

หมายเหตุ หนึ่งปีการศึกษา ประกอบด้วย ๒ ภาคการศึกษา และ ๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยคิดค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายคือ ภาคการศึกษาปกติ
๓๕,๐๐๐ บาท/ภาคการศึกษา และภาคการศึกษาฤดูร้อน ๑๕,๐๐๐ บาท/ภาคการศึกษา

(๒) งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ประเภท
งบประมาณ
งบดาเนินงาน
 งบจัดทาร่าง
หลักสูตร
 งบ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
 งบสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษา
 งบสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญและ
อาจารย์ สาหรับการ
ทาความร่วมมือทาง

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๖

รวม

๑๑๖,๒๕๐

-

-

-

-

๑๑๖,๒๕๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๓๙๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐
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ประเภท
งบประมาณ
วิชาการ และการ
นาเสนอผลงาน
 งบสนับสนุนค่า
ฝึกอบรมและ
นาเสนอผลงานทั้ง
ในและต่างประเทศ
สาหรับนักศึกษา
 งบจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
 งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน
 ค่าครุภณ
ั ฑ์

รวม
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ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๒๕๖๕

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๖

รวม

-

๕๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๒,๓๐๐,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๔,๖๐๗,๘๘๐

๖,๓๓๐,๗๐๐

๔,๓๑๒,๕๖๕

๓๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕,๘๕๑,๑๔๕

๑๕,๔๒๔,๑๓๐

๗,๗๘๐,๗๐๐

๕,๙๑๒,๕๖๕

๑,๙๗๐,๐๐๐

๑,๘๗๐,๐๐๐ ๓๒,๙๕๗,๓๙๕

๒.๗ ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคผนวก ก)
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ไม่มี
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ระยะการศึกษา ๒ ปี
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชา
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน่วยกิต
๖*
๒๐
๔
หน้า ๑๖
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วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า)
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๑๒
๓๖

* หมายเหตุ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่รวมหน่วยกิตของหมวดวิชาปรับพื้นฐาน

๓.๑.๓ รายวิชา
รายวิชาเรียงลาดับตามหมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หมวดวิชาบังคับ หมวด
วิชาเลือก และวิทยานิพนธ์
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุจานวนหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัว เลขในวงเล็บแสดง
จานวนชั่วโมงของการเรียนการสอนแบบบรรยาย และจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา
โดยกาหนดดังนี้
ตัวเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ประกอบด้วย
สัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วนดังนี้
(ก) ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมายดังนี้
 ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ได้แก่
จภ – CH หมายถึง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์
 ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อชื่อสาขาวิชา หรือโครงการที่รับผิดชอบจัดการเรียน
การสอน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา โดยมีหลักในการย่อแบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่
ฟพ – MP หมายถึง ฟิสิกส์การแพทย์
(ข) ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังอักษรย่อของรายวิชา
 ตัวเลขหลักแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่กาหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ ได้แก่
เลข ๕
หมายถึง ชั้นปีที่ ๑
เลข ๖
หมายถึง ชั้นปีที่ ๒
 ตัวเลขหลักที่ ๒ หมายถึง หมวดวิชา ได้แก่
เลข ๐
หมายถึง วิชาปรับพื้นฐาน
เลข ๑-๓ หมายถึง วิชาบังคับ
เลข ๔–๖ หมายถึง วิชาเลือก
เลข ๙
หมายถึง วิทยานิพนธ์
 ตัวเลขหลักที่ ๓ หมายถึง ลาดับที่ของการเปิดรายวิชาในแต่ละหมวดของรายวิชานั้น ๆ
เพื่อไม่ให้ตัวเลขซ้าซ้อนกัน
ตัวอย่าง

จภฟพ ๕๐๒

ฟิสิกส์รังสี

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๗
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CHMP 502 Radiation Physics
หมายถึง รายวิชาฟิสิกส์รังสี ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
การแพทย์ เป็นรายวิชาในหมวดวิชาปรับพื้นฐาน เป็นรายวิชาที่เปิดเป็นลาดับที่ ๒
ของนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ชั้นปีที่ ๑
(ค) ความหมายของจานวนหน่วยกิตรวม
ตามตัวอย่าง ๓ (๒-๒-๕) ให้ความหมายของตัวเลขดังนี้
 ตัวเลขที่ ๑ หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
 ตัวเลขที่ ๒ หมายถึง จ านวนชั่ ว โมงการศึ ก ษาภาคทฤษฎี เ ฉลี่ ยต่ อ สั ป ดาห์ ใ น ๑
ภาคการศึกษา
 ตัวเลขที่ ๓ หมายถึง จ านวนชั่ ว โมงการศึ ก ษาภาคปฏิ บั ติ เ ฉลี่ ย ต่ อ สั ป ดาห์ ใ น ๑
ภาคการศึกษา
 ตัวเลขที่ ๔ หมายถึง จ านวนชั่ ว โมงการค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองเฉลี่ ย ต่ อ สั ป ดาห์ ใ น ๑
ภาคการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 ชั่วโมงการศึกษาภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมงใช้เวลาในการค้นคว้าด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมง
 ชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมงใช้เวลาในการค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมง
(ง) ชื่อรายวิชา เรียงตามหมวด ได้แก่ หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชา
เลือก ตามลาดับ ดังนี้
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่คิดหน่วยกิต (เปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ก่อน
เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ ๑)
จภฟพ ๕๐๑
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับ
๒ (๒-๐-๔)
นักฟิสิกส์การแพทย์
CHMP 501
Anatomy and Physiology for Medical
Physicists
จภฟพ ๕๐๒
ฟิสิกส์รังสี
๒ (๒-๐-๔)
CHMP 502
Radiation Physics
จภฟพ ๕๐๓
คณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรม
๒ (๒-๐-๔)
สาหรับนักฟิสิกส์การแพทย์
CHMP 503
Mathematics, Statistics and Programming
for Medical Physicists
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 หมวดวิชาบังคับ
จภฟพ ๕๑๑
CHMP 511
จภฟพ ๕๑๒
CHMP 512
จภฟพ ๕๑๓
CHMP 513
จภฟพ ๕๑๔
CHMP 514
จภฟพ ๕๑๕
CHMP 515
จภฟพ ๕๑๖
CHMP 516
จภฟพ ๕๑๗
CHMP 517
จภฟพ ๕๑๘
CHMP 518
จภฟพ ๕๑๙
CHMP 519
จภฟพ ๖๑๑
CHMP 611
จภฟพ ๖๑๒
CHMP 612


จานวน ๒๐ หน่วยกิต
ฟิสิกส์รังสีรักษา
Radiotherapy Physics
การประเมินปริมาณรังสีและเครื่องมือ
Radiation Dosimetry and Instrument
ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและการวัด
ปริมาณรังสี
Quality Assurance and Dose
Measurement Laboratory
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
สัมมนาทางฟิสิกส์การแพทย์
Seminar in Medical Physics
การป้องกันอันตรายจากรังสี
Radiation Protection
รังสีชีววิทยา
Radiation Biology
การวางแผนการรักษามะเร็งด้วยรังสี
Radiation Oncology Treatment Planning
ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์
Clinical Practice for Medical Physicists
ฟิสิกส์รังสีวินิจฉัย
Diagnostic Imaging Physics
ฟิสิกส์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
Nuclear Medicine Physics

หมวดวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
จภฟพ ๕๔๑
เทคนิคสมัยใหม่ในงานรังสีรักษา
CHMP 541
Modern Techniques for Radiation
Therapy
จภฟพ ๕๔๒
อิเล็กทรอนิกส์ทางฟิสิกส์การแพทย์
CHMP 542
Electronics in Medical Physics
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๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๒-๑)

๑ (๑-๐-๒)
๒ (๐-๔-๒)
ไม่คิดหน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๕ (๐-๓๕-๐)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)

๒ (๒-๐-๔)

๒ (๑-๒-๓)

หน้า ๑๙
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จภฟพ ๖๔๑
CHMP 641
จภฟพ ๖๔๒
CHMP 642
จภฟพ ๖๔๓
CHMP 643
จภฟพ ๖๔๔
CHMP 644

| มคอ. ๒

ระบบการจัดการคุณภาพในงานรังสีรักษา
Quality Management System in Radiation
Oncology
การคานวณและการประมวลผลภาพ
Computation and Image Processing
ปัญญาประดิษฐ์ทางฟิสิกส์การแพทย์
Artificial Intelligence in Medical Physics
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์การแพทย์
Special Topics in Medical Physics

 วิทยานิพนธ์ จานวน ๑๒ หน่วยกิต
จภฟพ ๖๙๑
วิทยานิพนธ์
CHMP 691
Thesis

๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

๑๒

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
จภฟพ ๕๑๑
CHMP 511
จภฟพ ๕๑๒
CHMP 512
จภฟพ ๕๑๓
CHMP 513
จภฟพ ๕๑๔
CHMP 514
จภฟพ ๕๑๕
CHMP 515

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์รังสีรักษา
Radiotherapy Physics
การประเมินปริมาณรังสีและเครื่องมือ
Radiation Dosimetry and Instrument
ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและการวัดปริมาณรังสี
Quality Assurance and Dose Measurement Laboratory
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
สัมมนาทางฟิสิกส์การแพทย์
Seminar in Medical Physics
รวม
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จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๒-๑)ไม่คิดหน่วยกิต
๗

หน้า ๒๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ปีการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
จภฟพ ๕๑๕
CHMP 515
จภฟพ ๕๑๖
CHMP 516
จภฟพ ๕๑๗
CHMP 546
จภฟพ ๕๑๘
CHMP 518

ชื่อวิชา
สัมมนาทางฟิสิกส์การแพทย์
Seminar in Medical Physics
การป้องกันอันตรายจากรังสี
Radiation Protection
รังสีชีววิทยา
Radiation Biology
การวางแผนการรักษามะเร็งด้วยรังสี
Radiation Oncology Treatment Planning
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
๑ (๐-๒-๑)ไม่คิดหน่วยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๒
๘

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
จภฟพ ๕๒๑
CHMP 521

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์
Clinical Practice for Medical Physicists
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
๕ (๐-๓๕-๐)
๕

ปีการศึกษาที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
จภฟพ ๖๑๑
CHMP 611
จภฟพ ๖๑๒
CHMP 612
จภฟพ ๖๙๑
CHMP 691

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์รังสีวนิ ิจฉัย
Diagnostic Imaging Physics
ฟิสิกส์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
Nuclear Medicine Physics
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๓

รวม

๒
๗

ปีการศึกษาที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๒๑
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รหัสวิชา
จภฟพ ๖๙๑
CHMP 691

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
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จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๙
๙

๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
(ก) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่คิดหน่วยกิต
จภฟพ ๕๐๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับนักฟิสิกส์การแพทย์
๒ (๒-๐-๔)
CHMP 501 Anatomy and Physiology for Medical Physicists
แนวคิดและระบบการตั้งชื่อโครงสร้างของเซลล์ เนื้อเยื่ อกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
พื้น ฐานทางด้านกายวิภ าคศาสตร์ โ ดยใช้ ภ าพทางการแพทย์ ของระบบอวัยวะต่าง ๆ เช่น ระบบประสาท
ส่วนกลาง ศีรษะและลาคอ ช่องอก ช่องท้อง อุ้งเชิงกราน กระดูกสันหลัง กระดูกรยางค์บน และกระดูกรยางค์
ล่าง เป็นต้น โครงสร้างและการทางานของระบบอวัยวะสาคัญต่าง ๆ
Concepts and nomenclature of the structure of the human cells, tissues, anatomical
structure and physiology; basic of medical imaging anatomy including central nervous system,
head and neck, chest, abdomen, pelvis, spine, upper limb, and lower limb; organization and
function of major organ systems constituting the human body
จภฟพ ๕๐๒ ฟิสิกส์รังสี
๒ (๒-๐-๔)
CHMP 502 Radiation Physics
โมเดลของอะตอมและนิ ว เคลี ย ร์ การสลายตั ว ของสารกั ม มั น ตรั ง สี ต้ น ก าเนิ ด รั ง สี ช นิ ด ต่ า ง ๆ
อันตรกิริยาของโฟตอนและอนุภาคกับวัตถุ การกระเจิงซ้ากันหลายครั้ง การสูญเสียพลังงานของโฟตอนและ
อนุภาคต่อระยะการเคลื่อนที่ สมการการเคลื่อนที่ พื้นฐานการจาลองรังสีและอนุภาคด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล ภาพรวม
ฟิสิกส์ของรังสีไม่ก่อไอออน

Atomic and nuclear models, radioactive decays, radiation sources, interactions of
photons and particles with matter, multiple scattering, stopping power and linear energy
transfer, transport equations, introduction to Monte Carlo techniques, overview of non-ionizing
radiation physics
จภฟพ ๕๐๓
CHMP 503

คณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรมสาหรับนักฟิสิกส์การแพทย์
๒ (๒-๐-๔)
Mathematics, Statistics and Programming for Medical Physicists
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พิกัดเชิงเรขาคณิต เวกเตอร์ อนุพันธ์และปริพันธ์ การหาอนุพันธ์เชิงเส้น สมการเอกซ์โพเนนเชียลและ
ลอการิทึม อนุกรมทางคณิตศาสตร์ อนุกรมเทย์เลอร์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชั่นตรรกยะโดยใช้เศษส่วนย่อย
จานวนเชิงซ้อน การแปลงฟูเรียร์ การคอนโวลูชั่นและดีคอนโวลูชั่น การสุ่มตัวอย่างและนามแฝง สมการเชิง
อนุ พัน ธ์ เมทริ กซ์ การแจกแจงแบบเกาซ์เชียน แบบปัวส์ ซอง และแบบทวินาม หลักการของการทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติ การทดสอบทีเทส การทดสอบไคแสควส์ ความแม่นยาของการวัด และการกระจายความ
ผิดพลาดของการวัด การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ MATLAB
Coordinate geometry, vectors, differentiation and integration, directional derivatives,
exponentials and logarithms, series, Taylor expansion, partial fractions, complex numbers,
Fourier transformation, convolution and deconvolution, sampling and aliasing, differential
equation, and matrices, Gaussian, Poisson and Binomial distributions, t-test, chi-squared test,
precision of measurement and measurement errors propagate, MATLAB programming
(ข) หมวดวิชาบังคับ
จภฟพ ๕๑๑ ฟิสิกส์รังสีรักษา
๓ (๓-๐-๖)
CHMP 511 Radiotherapy Physics
เครื่องมือรังสีรักษา เช่น เครื่องกาเนิดรังสีเอกซ์ เครื่องฉายรังสีระยะไกล เครื่องเร่งอนุภาค เครื่อง
จาลองการรักษา เครื่องถ่ายภาพในงานรังสีรักษา เป็นต้น ฟิสิกส์ของรังสีรักษาโดยการฉายรังสีโฟตอน การจัด
ท่าผู้ป่วย การจาลองการรักษา หลักการวางแผนการรักษา การคานวณปริมาณรังสี การรายงานและจัดเก็บผล
ปริมาณรังสี ฟิสิกส์ของรังสีรักษาโดยการฉายลาอิเล็กตรอน ฟิสิกส์ของรังสีรักษาระยะใกล้ การฉายรังสีแบบ
ปรับความเข้ม การฉายรังสีด้วยลารังสีขนาดเล็ก การฉายรังสีแบบภาพนาวิถี
Radiotherapy equipment e.g. x-ray generators, teletherapy units, accelerators,
simulators and imaging equipment in radiation therapy, physical aspects of external beam
photon therapy, patient set-up, treatment simulation, principles of treatment planning, dose
calculation, dose reporting and recording, physical aspects of external beam electron therapy,
physical aspects of brachytherapy, intensity modulated radiation therapy (IMRT), small field
radiation therapy techniques, image-guided radiation therapy
จภฟพ ๕๑๒ การประเมินปริมาณรังสีและเครื่องมือ
๒ (๒-๐-๔)
CHMP 512 Radiation Dosimetry and Instrument
ปริมาณรังสีและหน่วยวัด ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีชนิดต่าง ๆ ทฤษฏีแควิที มาตรวิทยารังสี
หลักการตรวจวัดปริมาณรังสี อุปกรณ์วัดรังสีชนิดต่าง ๆ เช่น หัววัดไอออไนเซชั่น หัววัดพรอพอร์ชันนัล หัววัด
ไกเกอร์มูลเลอร์ หัววัดสารเรืองแสง หัววัดสารกึ่งตัวนา หัววัดทีแอลดี หัววัดโอเอสแอล ฟิล์ม เป็นต้น อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวัดรังสี การประเมินปริมาณรังสีจากลารังสีขนาดเล็ก
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Dosimetric quantities and units, relationship between various dosimetric quantities,
cavity theories, radiation metrology, principles of radiation measurement, radiation detectors
e.g. ionization chambers, proportional counters, Geiger-Muller counters, scintillation detectors,
semiconductor detectors, thermoluminescent dosimeters (TLD), optically stimulated
luminescent (OSL) dosimeters, films and other types of radiation detectors, electronic
equipment for radiation measurement, small field dosimetry
จภฟพ ๕๑๓ ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและการวัดปริมาณรังสี
๑ (๐-๒-๑)
CHMP 513 Quality Assurance and Dose Measurement Laboratory
รายวิชาบังคับก่อน : ลงทะเบียนเรียน หรือผ่านรายวิชาบังคับ จภฟพ ๕๑๒
Prerequisites:
Concurrent/Complete CHMP 512
ปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีและการปรับเทียบทางคลินิกในงานรังสีรักษา การใช้เครื่องมือทางรังสีรักษา
การจาลองสถานการณ์ทางคลินิก การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีและอุปกรณ์ต่าง ๆ โปรโตคอลการประเมินและ
การปรับเทียบปริมาณรังสีสัมบูรณ์ การวัดปริมาณรังสีจากลารังสีโฟตอนและอิเล็กตรอน การประกันคุณภาพ
รายวัน รายเดือน รายปี รวมทั้ง การประกันคุณภาพเครื่องมือทางด้านรังสีวินิจฉัยและด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
และหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการประกันคุณภาพขั้นสูง
Practice on clinical dosimetry and calibration practice in clinical radiotherapy
procedures, applications of radiotherapy equipment, simulation of clinical procedures,
application of radiation dosimeters and instrumentation, calibration chain and absolute
dosimetry protocols, radiation measurements for both photon and electron beams, daily,
monthly, and annual QA, QA in diagnostic radiology and nuclear medicine, special topics for
advanced quality assurance
จภฟพ ๕๑๔ ระเบียบวิธีวิจัย
๑ (๑-๐-๒)
CHMP 514 Research Methodology
ทฤษฎีพื้นฐานด้านการวิจัย กระบวนการวิจัย จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาโครง
ร่างงานวิจัย การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การใช้ความรู้ที่มีอยู่อย่างมีวิจารณญาณ การพัฒนา
และการทดสอบสมมติฐาน การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสรุปผลการวิจัย
ใหม่ การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
Research theories, research processes, research ethics, professionalism, research
proposal development, research design, literature review, critical use of existing knowledge,
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hypothesis development and testing, data collection, data analysis, result discussion,
generalization of new findings, scientific publishing and research tools
จภฟพ ๕๑๕ สัมมนาทางฟิสิกส์การแพทย์
๒ (๐-๔-๒)ไม่คิดหน่วยกิต
CHMP 515 Seminar in Medical Physics
สัมมนาหัวข้อที่สนใจและทันกับสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านฟิสิกส์การแพทย์ การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การอภิ ป รายผล การประเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ทั ก ษะการน าเสนอผลงาน การสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์
Seminar in current topics in medical physics, data analysis, result discussion, evaluation
of research quality, presentation skills, scientific communication
จภฟพ ๕๑๖ การป้องกันอันตรายจากรังสี
๓ (๓-๐-๖)
CHMP 516 Radiation Protection
ปริ ม าณรั ง สี แ ละหน่ ว ยทางด้า นการป้ อ งกัน อั น ตรายจากรั ง สี หลั ก การป้ อ งกัน อั น ตรายจากรั ง สี
หลักการทางฟิสิกส์และชีววิทยาของการใช้รังสีก่อไอออนอย่างปลอดภัย หลักการได้รับรังสีต่าที่สุดที่สามารถ
ทาได้อย่างสมเหตุสมผล การประเมินปริมาณรังสี ทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี การออกแบบอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากรั งสี การใช้อุปกรณ์วัดรังสีเพื่อการป้องกันอันตรายจากรังสี แนวทางปฏิบัติ เมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี การขนส่งสารกัมมันตรังสีและการจัดการกากกัมมันตรังสี บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับรังสีและการสื่อสารความเสี่ยง และข้อกาหนดด้าน
การป้องกันอันตรายจากรังสีในระดับประเทศและระดับสากล
Radiation protection quantities and units, principles of radiation protection, physical
and biological aspects of the safe use of ionizing radiation, as low as reasonably achievable
(ALARA) concept, radiation protection dosimetry, shielding design, radiation protection
detection and measurement, emergency preparedness, radioactive transport and radioactive
waste management, roles and responsibilities of radiation safety officers, radiation risk
assessment and risk communication, national and international legislative frameworks for
radiation protection
จภฟพ ๕๑๗ รังสีชีววิทยา
๑ (๑-๐-๒)
CHMP 517 Radiation Biology
อันตรกิริยาระหว่างรังสี และอนุภาคกับเซลล์ ความเสียหายของดีเอ็นเอและกระบวนการซ่อมแซม
ลักษณะความผิดปกติของโครโมโซม การอยู่รอดของเซลล์ การถ่ายทอดพลั งงานเชิงเส้ น ผลสัมพัทธ์ทาง
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ชีววิทยา โมเดลของมะเร็งและชีววิทยามะเร็ง เวลา ปริมาณรังสี และการแบ่งส่วนรังสี การตอบสนองของ
อวัยวะปกติและการบาดเจ็บจากรังสี การก่อมะเร็งของรังสี ผลของรังสีทางพันธุกรรม โมเดลทางชีววิทยารังสี
Interactions between radiation and cells, DNA damage and repair, chromosomal
aberration, cell survival, linear energy transfer, relative biological effectiveness, tumor model
and cancer biology, time, dose, fractionation, normal tissue response and injuries, health
effects, radiation carcinogenesis, hereditary effects of radiation, radiobiology modeling
จภฟพ ๕๑๘ การวางแผนการรักษามะเร็งด้วยรังสี
๒ (๑-๒-๓)
CHMP 518 Radiation Oncology Treatment Planning
รายวิชาบังคับก่อน : ลงทะเบียนเรียน หรือผ่านรายวิชาบังคับ จภฟพ ๕๑๑ และ ๕๑๒
Prerequisites:
Concurrent/Complete CHMP 511 and 512
ระบบวางแผนการรั กษา การประกันคุณภาพแผนการรักษาส าหรับเทคนิคการฉายรังสี ส มัยใหม่
พื้นฐานของการวางแผนการรักษา องค์ประกอบของระบบวางแผนการรักษา การวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง
ชนิดต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ การประเมินแผนการรักษาโดยใช้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีที่อวัยวะ
หรือก้อนมะเร็งได้รับกับปริมาตร (DVH) กราฟ TCP กราฟ NTCP การวางแผนการรักษาที่มีคุณภาพสูงสาหรับ
เทคนิคการฉายรังสีสามมิติ การฉายรังสีปรับความเข้ม และการฉายรังสีปรับความเข้มเชิงปริมาตร
Treatment planning system (TPS), quality assurance (QA) for modern radiation therapy,
treatment planning principles, components of TPS, computer-assisted treatment planning for
various treatment sites, evaluation of treatment plans using dose-volume histograms (DVHs),
tumor control probability (TCP) and normal tissue complication probability (NTCP)
considerations, practical aspects in 3-dimensional conformal radiation therapy, intensity
modulated radiation therapy and volumetric modulated arc therapy
จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์
๕ (๐-๓๕-๐)
CHMP 519 Clinical Practice of Medical Physicists
รายวิชาบังคับก่อน : จภฟพ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๖ และ ๕๑๘
Prerequisites:
CHMP 511, 512, 513, 516 and 518
ฝึกงานด้านรังสีรักษา การจาลองการรักษา การวางแผนการรักษา การตรวจสอบแผนการรักษา การ
นาเข้าข้อมูล การตรวจรับ การตรวจสอบ และการประกันคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานรังสีรักษา การ
พัฒนาทักษะการประกันคุณภาพของเครื่องมือทางรังสีรักษา การพัฒนาทักษะการวางแผนการรักษา
Practical work in radiation therapy, treatment simulation, treatment planning,
treatment plan verification, data inputs, acceptance test, commissioning and quality assurance
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of radiation therapy equipment, quality assurance (QA) skill development and treatment
planning skill development
จภฟพ ๖๑๑ ฟิสิกส์รังสีวินิจฉัย
๑ (๑-๐-๒)
CHMP 611 Diagnostic Imaging Physics
หลั กการฟิสิ กส์ พื้นฐานของเครื่องถ่ายภาพทางรังสี วินิจฉัย เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่ว ไป เครื่อง
ถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล เครื่องแมมโมกราฟฟี่เครื่องเอกซเรย์แบบ
ส่องตรวจ พัฒนาการของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โครงสร้างของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการเก็บ
ข้อมูลภาพ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องสร้างภาพสั่นพ้องแม่เหล็ก และเครื่องสร้างภาพที่บอกถึงการทางานของ
อวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิคการสร้างภาพขั้นสูง เช่น การสร้างภาพโดยใช้หลายเทคนิค
Physical principles underlying the physics of imaging in diagnostic radiology,
conventional X- ray imaging, computed radiography (CR) , digital radiography ( DR) ,
mammography, fluoroscopy, evolution of X-ray computed tomography (CT), CT structure and
data acquisition, ultrasound imaging, magnetic resonance imaging and functional imaging
modalities, as well as advanced techniques in diagnostic imaging such as multi- modality
imaging.
จภฟก ๖๑๒ ฟิสิกส์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
๑ (๑-๐-๒)
CHMP 612 Nuclear Medicine Physics
พื้นฐานและฟิสิกส์ของการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การใช้สารเภสัชรังสี
สาหรั บ การถ่ายภาพด้ว ยเครื่ องสเปคและเครื่องเพท การรีคอนสตรัคชั่นภาพโทโมกราฟฟี การวิเคราะห์
ชีวกลศาสตร์จากข้อมูลภาพ การประเมินปริมาณรังสีภายในร่างกายโดยใช้โมเดลมาตรฐาน และการประเมิน
ปริมาณรังสีภายในร่างกายแบบ voxel-based
Principles and physics of nuclear medicine diagnosis and therapy, the use of
radionuclides for imaging in single photon emission computed tomography ( SPECT) and
positron emission tomography (PET), tomographic image reconstruction, biokinetic analysis of
imaging data, and internal radionuclide dosimetry using standard models by voxel- based
estimators
(ค) หมวดวิชาเลือก
จภฟพ ๕๔๑ เทคนิคสมัยใหม่ในงานรังสีรักษา
CHMP 541 Modern Techniques in Radiation Therapy
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เทคนิคการฉายรังสีสมัยใหม่ การฉายรังสี แบบสามมิติ การฉายรังสี แบบปรับความเข้ม การฉายรังสี
แบบปรับความเข้มเชิงปริมาตรแบบหมุนรอบ ระบบภาพนาวิถีทางรังสีรักษา การฉายรังสีศัลยกรรม การฉาย
รังสีร่วมพิกัดบริเวณลาตัว การฉายรังสีแบบปรับเปลี่ยนได้ การรักษาด้วยลาอนุภาค รวมทั้งการใช้รังสีระยะใกล้
Modern techniques of external beam radiation therapy, three- dimensional conformal
radiation therapy ( 3D- CRT) , intensity modulated radiation therapy ( IMRT) , volumetric
modulated arc therapy (VMAT), image-guided radiation therapy (IGRT), stereotactic radiosurgery
(SRS), stereotactic body radiation therapy (SBRT), adaptive radiation therapy, ion beam therapy,
and brachytherapy
จภฟพ ๕๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ทางฟิสิกส์การแพทย์
๒ (๑-๒-๓)
CHMP 542 Electronics in Medical Physics
อุปกรณ์ทั่วไปทางอิเล็กทรอนิกส์ ทรานดิวเซอร์ วงจรอนาล็อก วงจรดิจิทัล การแปลงข้อมูลระหว่าง
อนาล็ อ กกั บ ดิ จิ ทั ล อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอนาล็ อ กกั บ ดิ จิ ทั ล รู ป แบบอื่ น ระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ
สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อข้อมูลทางดิจิทัล การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ใน
เครื่องมือต่าง ๆ การวิเคราะห์ การสร้าง และการแก้ปัญหาวงจรดิจิทัล ออสซิลโลสโคป เครื่องวิเคราะห์
สัญญาณ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน
Electronic devices, transducers, analog circuits, digital circuits, analog and digital data
conversion, analog and digital interface circuits, automatic control system, architecture of
computer system, digital data interfacing, and microprocessor embedded instrumentation,
understanding how to analyze, build, and troubleshoot digital circuits, oscilloscopes, signal
analyzers, and similar equipment to test digital circuits
จภฟพ ๖๔๑ ระบบการจัดการคุณภาพในงานรังสีรักษา
๒ (๒-๐-๔)
CHMP 641 Quality Management System in Radiation Oncology
เครื่องมือต่าง ๆ สาหรับการจัดการคุณภาพ การทาแผนที่กระบวนการการวิเคราะห์ความล้มเหลวและ
ผลกระทบ (FMEA) การวิเคราะห์ Fault Tree การวิเคราะห์ที่มาของปัญหาและสาเหตุ และการใช้เครื่องมือใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
Quality management, Process Mapping, Failure Modes and Effects Analysis ( FMEA) ,
Fault Tree Analysis (FTA), root cause analysis, and applications of risk management tools
จภฟพ ๖๔๒
CHMP 642

การคานวณและการประมวลผลภาพ
Computation and Image Processing
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การจ าลองล ารั ง สี ด้ ว ยเทคนิ ค มอนติ ค าร์ โ ล ทฤษฎี ก ารสร้ า งภาพ แนวคิ ด ด้ า นการค านวณด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ การคานวณเชิงตัวเลข และการประมวลผลภาพ รวมทั้งเทคนิคการประมวลผลภาพ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของภาพ การหาจุดร่วมของภาพ การฟิวชั่นภาพ และการสร้างภาพสามมิติ
Monte Carlo modeling of radiation transport, theory of image formation, concepts of
computing, numerical methods and image processing, image enhancement, image registration,
image fusion and 3D reconstruction
จภฟพ ๖๔๓ ปัญญาประดิษฐ์ทางฟิสิกส์การแพทย์
๒ (๒-๐-๔)
CHMP 643 Artificial intelligence in Medical Physics
ภาพรวมปัญญาประดิษฐ์ทางด้านฟิสิกส์การแพทย์ ทฤษฎีพื้นฐาน วิธีการ และการประยุกต์ใช้การ
เรียนรู้ของเครื่อง การประกันคุณภาพด้วย AI ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในงานรังสีรักษาด้วย AI สาหรับการวาง
แผนการรักษาและการวาดขอบเขตก้อนมะเร็งหรืออวัย วะสาคัญ การรักษาโดยใช้ภาพนาวิถี การจัดการการ
เคลื่อนไหวของก้อนมะเร็งตามการหายใจ การพัฒนาแบบจาลองการตอบสนองต่อการรักษา และการทานาย
ผลการรักษา
Overview of artificial intelligence (AI) in medical physics, basic theories, methods, and
applications of machine learning, AI in quality assurance, AI-driven computer- aided system in
radiation therapy for treatment planning and contouring, image- guided radiation therapy,
respiratory motion management, treatment response modeling and outcome prediction
จภฟพ ๖๔๔ หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์การแพทย์
๒ (๒-๐-๔)
CHMP 644 Special Topics in Medical Physics
หัวข้อพิเศษเกี่ย วกับ ฟิสิกส์ การแพทย์ในปัจจุบันและขั้นสู ง เช่น MRI-linac การรักษาแบบติดตาม
ก้อนมะเร็งแบบเรียลไทม์ การตรวจสอบผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ การตรวจวัดปริมาณรังสีด้วยอุปกรณ์รับภาพ
อิเล็กทรอนิกส์
Special topics in current and advanced medical physics topics; MRI- linac, real- time
tumor tracking, real-time patient verification, and in-vivo EPID dosimetry
(ง) วิทยานิพนธ์
จภฟพ ๖๙๑ วิทยานิพนธ์
๑๒
CHMP 691 Thesis
การศึกษาวิจัย ในสาขาวิช าฟิสิกส์การแพทย์โดยมีหั วข้อการวิจัยที่นักศึกษาสนใจ และดาเนินการ
ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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Research on a topic of interest in the field of medical physics under the supervision of
the thesis advisory committee
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สาเร็จการศึกษาจาก
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(๓) อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามความเหมาะสมจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าฟิสิกส์ การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กาหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทาง
คลินิกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพผ่านรายวิชา จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์
ซึ่งแหล่งฝึกงานประกอบด้วยแผนกรังสีวิทยาของโรงพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ ตามที่คณะอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้จัดหาให้กับนักศึกษา โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(๑) มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหลักสูตร และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(๒) มีจรรณบรรณทางวิชาชีพฟิสิกส์การแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์
(๓) สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่ความเข้าใจความรู้อย่างเป็นระบบ
(๔) สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแก้ปัญหาและการวิจัยได้
(๕) สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
(๖) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และงานที่ได้รับมอบหมาย
(๗) สามารถปฏิบัติงานทางคลินิก ประกอบด้วย การวางแผนการรักษา การประกันคุณภาพและการ
เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและการบริหารจัดการการป้องกันอันตรายจากรังสี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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๔.๒ ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ ๑ ระยะเวลา ๒ เดือน
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
ปฏิบัติการทางคลินิก ๕ หน่วยกิต ๒๘๐ ชั่วโมง (๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานวิจัย
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์ในสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หรือในหัวข้อที่สนใจ
และมีความเหมาะสม ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อการวิจัยนั้น ๆ โดยให้มี
การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กาหนด เป็นภาษาอังกฤษ บทความ
วิจั ย ซึ่ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของวิท ยานิ พนธ์ ต้องได้รั บการตีพิม พ์ หรือยอมรั บให้ ตีพิม พ์ ในวารสารทางวิช าการ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ. ให้การรับรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมฉบับ
สมบูรณ์
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
(๑) มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหลักสูตร และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(๒) มีจรรณบรรณทางวิชาชีพฟิสิกส์การแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์
(๓) สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่ความเข้าใจความรู้อย่างเป็นระบบ
(๔) สามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเอง
(๕) สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม
(๖) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ให้กับบุคคลในสหสาขาวิชาชีพได้
(๗) สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ
แก้ปัญหาทางคลินิกอย่างเป็นระบบ
(๘) สามารถนาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติได้
๕.๓ ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก ๒ เริ่มทาวิทยานิพนธ์ตั้งแค่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๒
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
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(๑) มีการกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาทางเว็ บไซต์ และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ
(๒) ให้นักศึกษารวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ ๑ โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาและดูแลกระบวนการผลิตวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอน
(๓) ให้ นั ก ศึกษาสอบโครงร่ างวิ ทยานิ พนธ์ในภาคการศึ กษาที่ ๑ ของปีก ารศึ กษาที่ ๒ และในกรณี ที่
นั ก ศึ ก ษาสอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ ผ่ า นในครั้ ง แรก นั ก ศึ ก ษาสามารถร้ อ งขอสอบโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ใหม่ได้ภายในภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๒
(๔) ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ทุกเดือน
(๕) ให้นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๒ เป็นต้นไป แต่ไม่เกิน ๓ ปีนับ
แต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา หรือให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
(๑) คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประเมินการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และรายงานโครง
ร่างวิทยานิพนธ์
(๒) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประเมินการนาเสนอวิทยานิพนธ์ และรายงานวิทยานิพนธ์
(๓) การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๖ และ ๗
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑. การจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งใน
และต่างประเทศมาบรรยายถึงความก้าวหน้า ทางวิทยาการ
ด้านฟิสิกส์ การแพทย์ สมัยใหม่ รูปแบบการเรียนปฏิบัติการ
ควบคู่กับวิช าการเพื่อส่ งเสริมการฝึ กทักษะเฉพาะที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เช่น ทักษะการประกันคุณภาพ
ทักษะการวางแผนการรักษา ทักษะในการนาความรู้เพื่อไปต่อ
ยอดเชิงงานวิจัยและนวัตกรรม ทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก
มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และทักษะที่
อย่า งเป็น ระบบ เป็นต้ น โดยการเรี ยนการสอนมุ่ งเน้น การ
ดีในด้านฟิสิกส์การแพทย์ การวิจัย และการ
เรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการสื บ เสาะหาคว ามรู้ (Inquiry
สร้างนวัตกรรม
Approach) ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน การตั้งคาถาม การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบแผนการปฏิบัติ การปฏิบัติ
และการประเมินผล
๒. การส่งเสริมประสบการณ์ของนักศึกษาผ่านการฝึกปฏิบัติทาง
คลินิกในภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ ๑ และการ
มุ่งเน้นการวิจัยผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ การ
สั ม มนา และการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ภ ายใต้ ค วามร่ ว มมื อ จาก
สถาบันทั้งในและต่างประเทศ
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
๑. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
หลักสูตร และวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์
๒. มีจรรณบรรณทางวิชาชีพ
ฟิสิกส์การแพทย์และการ
ให้บริการทางการแพทย์
๓. เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
๔. มีความเสียสละ และคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

๑.

๒.

๓.

๔.

กลยุทธ์การสอน
สร้างและปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมหลักตาม
พระนามภาษาอังกฤษ
CHULABHORN ในการเรียน
และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด
หลักสูตร
จัดการเรียนการสอนที่
สอดแทรกจริยธรรมและ
คุณธรรมที่เป็นบรรทัดฐาน
ของสังคม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ทั้งในระหว่างการ
เรียนภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติทางคลินิก
จาลองสถานการณ์ในการ
แก้ปัญหาตามคุณธรรมและ
จริยธรรมวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่
สอดแทรกกิจกรรมกลุ่ม และ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
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๑.

๒.

๓.
๔.

๕.

๖.

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินความตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียน การเข้าร่วม
กิจกรรม และการส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย
ประเมินความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
การสอบ การเขียนรายงาน
และการนาเสนองาน
ประเมินการฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิก
สังเกตการอภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น การแก้ปัญหา
และการคิดวิเคราะห์ร่วมกับ
ผู้อื่น
ประเมินการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของหลักสูตร และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริม
จริยธรรมและคุณธรรมของ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วม
กิจกรรมกลุ่ม
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๒.๒ ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถอธิบายหลักการและ
ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์
การแพทย์
๒. สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่
ความเข้าใจความรู้อย่างเป็น
ระบบ

กลยุทธ์การสอน
๑. บรรยายเนื้อหาวิชา
๒. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
และจัดทารายงาน
๓. จัดให้มีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
และการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
๔. จัดกิจกรรมสัมมนา และ
มอบหมายให้จัดทารายงานหรือ
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง นาเสนอสิ่งที่ได้รับจาก
การเรียนรู้ และนาความรู้ที่ได้มา
เชื่อมโยง หรือต่อยอดในการ
ดาเนินการวิจัย
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วิธีการวัดและประเมินผล
๑. การสอบข้อเขียน
๒. นักศึกษาประเมินตนเอง ก่อน
ระหว่าง หลังเรียน
๓. ประเมินการถ่ายทอดสิ่งที่
ได้รับจากการเรียนรู้
๔. ประเมินการฝึกปฏิบัติงาน
๕. ประเมินเนื้อหารายงานหรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย
๖. สังเกตการวิเคราะห์ การ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และการ
อภิปราย ในการนาเสนอ
ผลงานหรือรายงาน
๗. ประเมินบทคัดย่อที่นาเสนอ
๘. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
๙. ประเมินความก้าวหน้าในการ
ทาวิทยานิพนธ์
๑๐. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้

๑.

องค์ความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการแก้ปัญหา

๒.

และการวิจัยได้
๒. สามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเอง

๓.

๓. สามารถสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม
๔.
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กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
จัดกิจกรรมร่วมอภิปราย และ ๑. ก า ร ส อ บ ข้ อ เ ขี ย น โ ด ย ใ ช้
แสดงความคิดเห็น
กรณี ศึ ก ษา ให้ นั ก ศึ ก ษาคิ ด
จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึก
วิเ คราะห์ และแก้ ปั ญ หา หรื อ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
อธิ บ ายแนว คิ ด และวิ ธี ก าร
สารสนเทศในการแก้ปัญหาและ
แก้ ปั ญ หา โดยการประยุ ก ต์
การวิจัย
ความรู้ที่เรียนหรือศึกษาค้นคว้า
มอบหมายงานให้ค้นคว้า คิด
เพิ่มเติม
วิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา
๒. ประเมินรายงานหรืองานที่ได้รับ
และประเมินผล
มอบหมาย โดยค านึ ง ถึ ง การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ได้ ม าซึ่ ง แหล่ ง ที่ ม าของปั ญ หา
นักศึกษาสร้างผลงานวิจัยหรือ
ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พื่ อ ก า ร
นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา
แก้ ปั ญ หา การเลื อ กใช้ ค วามรู้
หรือประยุกต์ใช้ทางคลินิก และ
หรื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
นาเสนอในงานประชุมทาง
การแก้ ปั ญ หา และการอ้ า งอิ ง
วิชาการ หรือวารสารทาง
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
วิชาการระดับชาติและระดับ
๓. ประเมินการนาเสนอผลงานวิจัย
นานาชาติ
ห รื อ น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร
แก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ทาง
คลินิก
๔. การน าเสนอผลงานวิ จั ย หรื อ
นวั ต กรรมในงานประชุ ม ทาง
วิ ช าการ หรื อ วารสารทาง
วิช าการระดับ ชาติ และระดั บ
นานาชาติ
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๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
๑. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
๑. จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานทาง
สหสาขาวิชาชีพ
คลินิกร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
๒. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใน ๒. มอบหมายให้มีการทางานเป็น
สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
กลุ่มเพื่อส่งเสริมการแสดง
ให้กับบุคคลในสหสาขาวิชาชีพ
บทบาทการเป็นผู้นาและสมาชิก
ได้
ที่ดีของกลุ่ม
๓. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของ ๓. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
ตนเอง และงานที่ได้รับ
ให้กับบุคคลทั่วไป และบุคคล
มอบหมาย
ในสหสาขาวิชาชีพ
๔. มอบหมายงานที่มีการตั้งปัญหา
โดยให้จัดการกับปัญหาด้วย
ตัวเองและร่วมกับผู้อื่น

๑.

๒.

๓.
๔.
๕.
๖.
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วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินการฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิก ในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
ประเมินประสิทธิภาพของการ
ทางานกลุ่ม ในด้านการ
แก้ปัญหา และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วม
กิจกรรมกลุ่ม
ประเมินการนาเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
ประเมินนักศึกษา
นักศึกษาประเมินตนเองหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรม หรือการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
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๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
๑. สามารถวิเคราะห์และ
๑. สอดแทรกความรู้ทาง
๑. การสอบข้อเขียนที่มีการ
คณิตศาสตร์และสถิติในการ
คานวณโดยใช้วิธีการทาง
ประยุกต์ใช้ข้อมูลทาง
บรรยายและอภิปราย
คณิตศาสตร์และสถิติ
คณิตศาสตร์และสถิติ องค์
เนื้อหาวิชา
๒. ประเมินรายงาน หรือ
ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ
๒. จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึก
วิทยานิพนธ์ ทั้งในส่วนของ
แก้ปัญหาทางคลินิกอย่างเป็น
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
เนื้อหา การใช้ภาษา และ
ระบบ
สารสนเทศในการแก้ปัญหาและ
เทคนิคที่นามาใช้ในการ
๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย
การวิจัย
อภิปรายผลหรือแก้ปัญหา
๓. จัดกิจกรรมสัมมนา และ
๓. ประเมินการนาเสนองานวิจัยที่
และภาษาอังกฤษในระดับ
มอบหมายให้ทารายงานหรือ
สนใจในกิจกรรมสัมมนา การ
วิชาชีพและวิชาการ
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้มีการศึกษา
นาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
๓. สามารถนาเสนอผลงานวิจัย
ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
และการสอบป้องกัน
และนวัตกรรมในระดับชาติและ
ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และ
วิทยานิพนธ์
นานาชาติได้
สถิติ ร่วมกับองค์ความรู้ และ ๔. นักศึกษาประเมินตนเอง
เทคโนโลยีต่าง ๆ
๕. นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมชั้น
๔. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียน
ฝึกทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด
๖. การนาเสนอผลงานวิจัยหรือ
อ่าน เขียน ทั้งในภาษาไทย และ
นวัตกรรมในงานประชุมทาง
ภาษาอังกฤษ
วิชาการ หรือวารสารทาง
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
วิชาการระดับชาติและระดับ
นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
นานาชาติ
หรือนวัตกรรม ในงานประชุม
ทางวิชาการ หรือวารสารทาง
วิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
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หน้า ๔๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

๒.๖ ด้านทักษะการปฏิบัติ
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถปฏิบัติงานทางคลินิก
ประกอบด้วย การวางแผนการ
รักษา การประกันคุณภาพและ
การเลือกใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมและการบริหาร
จัดการการป้องกันอันตรายจาก

กลยุทธ์การสอน
๑. จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานด้าน
ฟิสิกส์การแพทย์ทางคลินิก
๒. จัดให้มีการเก็บรวบรวม
วิเคราะห์ และอภิปราย
กรณีศึกษา ที่ได้จากการฝึก
ปฏิบัติงานทางคลินิก

| มคอ. ๒

วิธีการวัดและประเมินผล
๑. การสอบปฏิบัติทางคลินิก
๒. ประเมินการฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิก
๓. ประเมินการเก็บรวบรวม การ
วิเคราะห์ และการอภิปราย
กรณีศึกษา

รังสี
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หน้า ๔๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชา
1

ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
จภฟพ ๕๐๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
สาหรับนักฟิสิกส์การแพทย์

CHMP 501 Anatomy and Physiology for
Medical Physicists
จภฟพ ๕๐๒ ฟิสิกส์รังสี

CHMP 502 Radiation Physics
จภฟพ ๕๐๓ คณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียน
โปรแกรม สาหรับนักฟิสิกส์การแพทย์

CHMP 503 Mathematics, Statistics and
Programming for Medical Physicists
ข. หมวดวิชาบังคับ

ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ ทักษะ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้ การ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
ปฏิบัติ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
1

2

3

4

1

2

1

2

3
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หน้า ๔๕

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชา

จภฟพ ๕๑๑ ฟิสิกส์รังสีรักษา
CHMP 511 Radiotherapy Physics
จภฟพ ๕๑๒ การประเมินปริมาณรังสีและ
เครื่องมือ
CHMP 512 Radiation Dosimetry and
Instruments
จภฟพ ๕๑๓ ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและ
การวัดปริมาณรังสี
CHMP 513 Quality Assurance and Dose
Measurement Laboratory
จภฟพ ๕๑๔ ระเบียบวิธีวิจัย
CHMP 514 Research Methodology
จภฟพ ๕๑๕ สัมมนาทางฟิสิกส์การแพทย์
CHMP 515 Seminar in Medical Physics
จภฟพ ๕๑๖ การป้องกันอันตรายจากรังสี

ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

| มคอ. ๒

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ ทักษะ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้ การ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
ปฏิบัติ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
1

1

2

3

4

1

2

1

2

3
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หน้า ๔๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชา

CHMP 516 Radiation Protection
จภฟพ ๕๑๗ รังสีชีววิทยา
CHMP 5 Radiation Biology
จภฟพ ๕๑๘ การวางแผนการรักษามะเร็งด้วยรังสี
CHMP 518 Radiation Oncology Treatment
Planning
จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของ
นักฟิสิกส์การแพทย์
CHMP 519 Clinical Practice for Medical
Physicists
จภฟพ ๖๑๑ ฟิสิกส์รังสีวินิจฉัย
CHMP 611 Diagnostic Imaging Physics
จภฟพ ๖๑๒ ฟิสิกส์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
CHMP 612 Nuclear Medicine Physics
ค. หมวดวิชาเลือก

ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

| มคอ. ๒

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ ทักษะ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้ การ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
ปฏิบัติ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
1

1

2

3

4

1

2

1

2

3
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หน้า ๔๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชา

จภฟพ ๕๔๑ เทคนิคสมัยใหม่ในงานรังสีรักษา
CHMP 541 Modern Techniques for
Radiation Therapy
จภฟพ ๕๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ทางฟิสิกส์การแพทย์
CHMP 542 Electronics in Medical Physics
จภฟพ ๖๔๑ ระบบการจัดการคุณภาพในงานรังสี
รักษา
CHMP 641 Quality Management System in
Radiation Oncology
จภฟพ ๖๔๒ การคานวณและการประมวลผลภาพ
CHMP 642 Computation and Image
Processing
จภฟพ ๖๔๓ ปัญญาประดิษฐ์ทางฟิสิกส์การแพทย์
CHMP 643 Artificial Intelligence in Medical
Physics

ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

| มคอ. ๒

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ ทักษะ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้ การ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
ปฏิบัติ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
1

1

2

3

4

1

2

1

2

3
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หน้า ๔๘

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชา

จภฟพ ๖๔๔ หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์การแพทย์
CHMP 644 Special Topics in Medical
Physics
ง. วิทยานิพนธ์
จภฟพ ๖๙๑ วิทยานิพนธ์
CHMP 691 Thesis

ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

| มคอ. ๒

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ ทักษะ
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้ การ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
ปฏิบัติ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
1

1

2

3

4

1
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หน้า ๔๙

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

๔. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ กับ Core values ของวิทยาลัยฯ
Core values

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๑. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหลักสูตร และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์
๒. มีจรรณบรรณทางวิชาชีพฟิสิกส์การแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์
๓. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๔. มีความเสียสละ และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

Honesty, Unity,
Benevolence,
Altruism, Loyalty

๒. ด้านความรู้

๑. สามารถอธิบายหลักการและความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์การแพทย์
๒. สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่ความเข้าใจความรู้อย่างเป็นระบบ

Research Excellence
and Innovation

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

Research Excellence
and innovation,
Altruism, Opportunity

๑. สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแก้ปัญหาและการวิจัยได้
๒. สามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเอง
๓. สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

Networking, Happiness
Honesty, Loyalty,
Commitment, Unity,
Altruism

๑. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
๒. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ให้กับบุคคลในสหสาขาวิชาชีพได้
๓. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และงานที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๕๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

Core values

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาทางคลินิกอย่างเป็นระบบ
๒. สามารถสือ่ สารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับวิชาชีพและวิชาการ
๓. สามารถนาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติได้

Research Excellence
and innovation,
Networking, Unity

๖. ด้านทักษะการปฏิบตั ิ

๑. สามารถปฏิบัติงานทางคลินิก ประกอบด้วย การวางแผนการรักษา การประกันคุณภาพและการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและการ
บริหารจัดการการป้องกันอันตรายจากรังสี

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๕๑

Commitment,
Honesty, Unity,
Altruism

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๗ และ ๑๑ (ภาคผนวก ก)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในแต่ล ะรายวิชาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในแต่ละรายวิชา โดยจัดให้มีการประเมินทั้งจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกภาคการศึกษา
๒.๒ มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในระดับหลักสูตร โดยจัด
ให้มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากมหาบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไป
ตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดที่ ๑๑ (ภาคผนวก
ก) โดยต้องมีคุณสมบัติและได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
๓.๑ ลงทะเบียนเรียนและมีหน่วยกิตสอบได้ตามที่หลักสูตรกาหนด โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๒ ระยะเวลาการศึกษาไม่เกินระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และตามความในหมวดที่ ๑ ส่วนที่
๒ ของข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๓ วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ หรือเป็นกรณี
อื่นที่ราชวิทยาลัยถือว่าได้มีการตีพิมพ์แล้วตามข้อ ๙๘ และข้อ ๑๐๐ ของข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๔ ต้องสอบผ่านการสอบรายวิชาและ/หรือการสอบวิทยานิพนธ์ และปฏิบัติตามข้อกาหนดอื่น ๆ อย่าง
ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร หรือตามที่สภาราชวิทยาลัยกาหนด จึงจะสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องแสดงความจานงขอรับปริญญาบัตรต่อสานักทะเบียนภายในระยะเวลา
ที่กาหนด มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามประกาศของราชวิทยาลัย และอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อ
ราชวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญญาบัตรในภาคการศึกษานั้น
ผู้ที่คณะกรรมการประจาส่วนงานเห็นชอบให้เป็นผู้สาเร็จการศึกษาภายในวันสุดท้ายของปีการศึกษาที่ราช
วิทยาลัยกาหนด และราชวิทยาลัยได้อนุมัติการสาเร็จการศึกษาแล้ว ให้มีสิทธิ์ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรปี
การศึกษานั้น
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ แนะนาอาจารย์ใหม่ให้บุคลากรในหลักสูตรและคณะได้รู้จัก
๑.๒ จัดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือ แนะนา ดูแลตามความเหมาะสม
๑.๓ ผู้ บริ หารและอาจารย์ พี่เลี้ยง อธิบายงาน ระเบี ยบที่เกี่ยวข้อง แนะนาหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตร
รายวิชาในการจัดการเรียนการสอน กระบวนการสอน และมอบหมายงาน
๑.๔เข้าร่วมการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์
๑.๕ ให้เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา และร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่วมในการควบคุมโครงการวิจัย ของนักศึกษา
เพื่อ เรี ยนรู้ ก ระบวนการจั ดการเรี ย นการสอนและการวิ จัย และมอบหมายงานบางส่ ว นในการดู แล
นักศึกษา
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้อาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๑) สนับ สนุน ให้อาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร อาจารย์ประจาหลั กสู ตร และอาจารย์ ผู้ส อน ประชุม
วางแผนจัดการการเรียนการสอนร่วมกัน
(๒) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านการเรียนการสอน การเตรียมการสอนและเทคนิคการสอน
การวัดและประเมินผล การพัฒ นาหลั กสู ตร และการวิจัย ที่จัดโดยราชวิทยาลั ยจุฬาภรณ์ หรือ
หน่วยงานภายนอก
(๓) สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ เข้ าร่ ว มประชุมวิช าการด้านการศึกษาในระดับชาติแ ละนานาชาติ รวมทั้ ง
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
(๔) ส่งเสริมให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ง่ายต่อ การนามาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(๑) สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ มีส่ ว นร่ ว มในกิ จกรรมบริการวิช าการต่าง ๆ เช่ น การรับเชิ ญเป็น วิ ทยากร
บรรยายในการประชุมวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย แล ะ
ตาแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(๒) สนับสนุนให้อาจารย์ เขียนโครงการวิจัย ขอทุนสนับสนุนการวิจั ยทั้งในระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
และทุนวิจัยจากภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(๓) สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย
(๔) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอย่างต่อเนื่อง
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(๕) ส่งเสริมกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการพัฒนากระบวนการ
ทางานด้านต่าง ๆ
(๖) สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางาน และส่งผลงานเข้าประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ได้กาหนดมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
๑.๑ แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ช าฟิสิ กส์ การแพทย์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ บริหารจัดการ
หลักสูตร ควบคุมมาตรฐานของหลักสูตร กากับและดูแลการสอนและการสอบของหลักสูตร และ
กากับการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
๑.๒ แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑.๓ แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑.๔ ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๑.๕ มีการวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการวางแผน
การประเมินและการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.๗) และนาข้อมูลที่
ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ ๕ ปี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และผู้ใช้บัณฑิต
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๒. บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ดังนี้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจ ในพื้นฐานและทักษะขั้นสูงสาหรับการประกอบวิชาชีพฟิสิกส์การแพทย์ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้บุคคลในสหสาขาวิชาชีพ
(๒) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ ไ ด้ รั บ จากการเรี ย นรู้ ใ นหลั ก สู ต ร น าไปประกอบวิ ช าชี พ
ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรม ในสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีความใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เท่าทันกับองค์ความรู้
ใหม่และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสาขาฟิสิกส์การแพทย์
(๔) มีค วามสามารถในการวางแผนและด าเนิ น โครงการวิ จั ย หรื อ โครงการอื่ น ๆ ผ่ า นการวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ นาเสนอ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(๕) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแก้ปัญหาทางวิชาชีพและ
การวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขานิวเคลียร์
(๗) สามารถปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ บุ ค คลในสหวิ ช าชี พ และมี ทั ก ษะในการสื่ อ สารทั้ ง ในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรได้กาหนดระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (๒) ด้านความรู้ (๓) ด้านทักษะทางปัญญา
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรจะทาการสารวจความพึงพอใจจากแบบสอบถามบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษา
รวมทั้งจะประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และแจ้งผลการสารวจให้กับ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน
๓. นักศึกษา
๓.๑ การรับนักศึกษา
หลักสูตรมีระบบการรับนักศึกษาหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและความ
พร้ อมในการเรี ย นในหลั กสูตรจนส าเร็ จการศึกษา ผู้ส มั ครต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดใน มคอ. ๒ ของ
หลั ก สู ตร เมื่อ รั บ เข้า ศึกษาเป็ น นั ก ศึกษาในหลั กสู ต รแล้ ว จะมี การปฐมนิเทศเพื่ อเตรีย มความพร้ อมก่อ น
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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การศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการศึกษา ข้อกาหนดต่าง ๆ และสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
และการวิจัย นอกจากนี้ นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานในภาคการศึกษาฤดูร้อน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ ๑ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาแรกเข้าที่อาจมีความหลากหลาย
ตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา
๓.๒ การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
(๑) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาสามารถรวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ ๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ให้คาปรึกษาแนว
ทางการวิจัย กาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ร่ วมกับนักศึกษา และดูแลกระบวนการผลิตวิทยานิพนธ์ทุก
ขั้นตอน
(๒) มีการกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาทางเว็บไซต์ และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ
๓.๓ ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
(๑) มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการและตารา
ด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผลการอานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เป็นต้น
(๒) การอุทธรณ์ ข องนั ก ศึกษาให้ เป็ น ไปตามข้อ บังคั บราชวิทยาลั ย จุฬาภรณ์ ว่าด้ ว ยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. อาจารย์
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่
อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ โดยระบบการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบของราช
วิทยาลัย หลักสูตรจะจัดให้มีการแนะนาอาจารย์ใหม่ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร
รวมทั้งจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งจัด
โครงการเพื่อสนับสนุนและเตรียมอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน
๔.๒ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
มีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์รวมถึงแนวทางการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านวิจัยและด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การ
สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การสนับสนุนส่งเสริมให้
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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อาจารย์มีการทางานวิจัย การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และการเขียนตาราทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการเพิ่มพูนทักษะงานทางด้านคลินิกเพื่อ
นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน
๔.๓ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ สอน จะต้องประชุมร่วมกัน ในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้บัณฑิตที่
เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญกั บ กระบวนการออกแบบหลั ก สู ต ร โดยก าหนดมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม นอกจากนี้กาหนดให้มีการทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ได้ร่วมกันออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งจัดให้มีการวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตรและการกาหนดแผนการเรียนและการสอน
การพิจารณากาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน คานึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในรายวิชาที่สอน รวมทั้งความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
โดยจะจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา การประเมินรายวิชาโดยอาจารย์และนักศึกษา
และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนของอาจารย์และรายวิชาทุกปีการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยมีการกากับมาตรฐานโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑ การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี ใน
ส่วนของงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ได้แก่
(๑) การปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น B1 และชั้นลอยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถนนกาแพงเพชร ๖ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ สาหรับเป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ของหลักสูตร และพื้นที่
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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ส าหรั บ การเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน (co-study space) ของนักศึกษา และพื้ นที่การทางานในรูปแบบ coworking space ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตร
(๒) การจัดซื้อครุ ภัณฑ์เพื่อสนั บ สนุน การเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้ว ยตนเองของนักศึกษา เช่น
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และ อุปกรณ์ประกันคุณภาพทางรังสีรักษาสาหรับการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ เป็นต้น
๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
(๑) พื้นที่ปฏิบัติงานของงานรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งจะเป็นสถานที่ปฏิบัติงานทางคลินิกของ
นักศึกษา
(๒) แหล่งสืบค้นความรู้ภายในคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(๑) มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรเพื่อให้เพียงพอกับจานวนนักศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(๒) จัดระบบการใช้สื่อและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัยและหลากหลายมากขึ้น
๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
(๑) มีการสารวจความพึงพอใจ และความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษา
ทุกปีการศึกษา
(๒) คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรจัดประชุมอาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร เพื่อประเมินและเสนอ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและความเพียงพอของทรัพยากรเป็นระยะ
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ มีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละปี ดังนี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ
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ปีการศึกษา
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓












หน้า ๕๘

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๕. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนั กศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗ ปีที่ผ่าน
มา
๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
๙. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดาเนินงาน (ข้อที่ ๑ – ๕) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

| มคอ. ๒

ปีการศึกษา
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓
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๕

๕

๙

๑๑

๑๒

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๕) มีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้ามาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ดาเนินการบรรลุเป้ามาย ไม่น้อยกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หน้า ๕๙
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| มคอ. ๒

หมวดที่ ๘ การประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมินการสอนผ่านระบบของราชวิทยาลัย โดยมีการสรุปผลและรายงานมายังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อทาการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมิน แล้วทาการปรับปรุงรายวิชา
และกลยุทธ์การสอนให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับผู้เรียน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมินการสอนผ่านระบบของราชวิทยาลัย โดยมีการสรุปผลและรายงานมายังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อทาการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมิน แล้วทาการปรับปรุงรายวิชา
และกลยุทธ์การสอนให้ดีขึ้น เพื่อให้ เหมาะกับผู้เรียน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อน
ร่วมงาน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษา
๒.๒ ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์
๒.๓ ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
๒.๔ ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิน ผลการดาเนิน งานของหลักสู ตรโดยคณะกรรมการประเมิน หลั กสูตรอย่างน้อย ๓ คน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์อย่างน้อย ๑ คน โดยการประเมินจะเป็นไปตามระบบ
ประกันคุณภาพหลักสูตรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ
๗
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากผลการประเมินหลักสูตรจะทาให้ทราบข้อเด่นหรือข้อควรปรับปรุงของหลักสูตร และแต่ละรายวิชา ใน
กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะสามารถดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้
ทันที ในกรณีที่เป็นการประเมินประจาปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะนาผลการประเมินมาปรับปรุงกล
ยุทธ์ของหลักสูตร และในกรณีที่เป็นการประเมินหลักสูตรตามรอบการประเมิน คือ ๕ ปี คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะทาการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยเสริมจุดเด่นและพัฒนาปรับปรุง
ข้อปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ผู้ใช้บัณฑิต
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หน้า ๖๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก จ

ภาคผนวก ฉ

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย และด้ า นการศึ ก ษาระหว่ า งวิ ท ยาลั ย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลั ย
นิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย
บั น ทึก ข้ อตกลงความร่ ว มมื อด้ า นการวิ จัย และด้า นการศึก ษา ระหว่า งวิ ท ยาลั ย
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เ จ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณ์ ราชวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าภรณ์ กั บ สถาบั น
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ห ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
การแพทย์ หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประวัติและผลงานของอาจารย์

หมายเหตุ ดูรายละเอียดในภาคผนวก

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๖๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๖๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ภาคผนวก ข บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๙๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ภาคผนวก ค บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านการศึกษา ระหว่างวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๐๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๐๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ภาคผนวก จ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๑๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๑๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
ชื่อ

อาจารย์ ดร. ทศพร เฟื่องรอด
Todsaporn Fuangrod, PhD

คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Post-doctoral Medical Physics
Research Fellow
Ph.D.
Electrical
Engineering
M.Phil.
Medical Physics
B.Eng.
Computer
Engineering

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Calvary Mater Newcastle Hospital, Australia

พ.ศ.
๒๕๖๐

The University of Newcastle, Australia

๒๕๕๙

The University of Newcastle, Australia
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, ประเทศไทย

๒๕๕๕
๒๕๕๐

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Electronic Portal Imaging Device (EPID) dosimetry, Quality Assurance, Medical Image Processing and
Computing in Medical Physics, Real-time control system, Machine learning, Quality management
system, and Complex system
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Kim J., Nguyen D.T., Booth J.T., Huang C., Fuangrod T., Poulsen P., O’Brien R., Caillet V., Eade T.,
Kneebone A., and Keall P. The accuracy and precision of kilovoltage intrafaction monitoring
(KIM) six degree-of-freedom prostate motion measurements during patient treatments.
Radiotherapy & Oncology, https://doi.org/10.1016/j.radonc.2017.10.030 (2016 Impact factor
4.328)
๒. Fuangrod T., Greer P., Zwan B., Barnes M., & Lehmann J. (2017). A novel and independent
method for time-resolved gantry angle quality assurance for VMAT, Journal of Applied Clinical
Medical Physics,doi: 10.1002/acm2.12129.(2016 Impact factor: 1.41)
๓. Zwan B, Barnes M, Hindmarsh J, Lim G, Lovelock M, Fuangrod T, O’Connor DJ, Keall P, Greer
PB. (2017). Commissioning and quality assurance for VMAT delivery systems: an efficient gantry
resolved system using real-time EPID imaging, Medical Physics, DOI: 10.1002/mp.12387 (2016
Impact factor: 2.496)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๑๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

๔. Kim J., Nguyen D., Huang C., Fuangrod T., Caillet V., O’Brien R., Poulsen P., Booth J., Keall P.
Quantifying the accuracy and precision of a novel real-time 6 degree-of-freedom kilovoltage
intrafraction monitoring (KIM) target tracking system, Physics in medicine and biology, 62(14),
5744-5759. (2015 Impact factor 2.811).
๕. Fuangrod, T., Greer, P.B., Zwan, B., Simpson, J., & Middleton, R.H. (2016). A method for
evaluating treatment quality using in-vivo EPID-based dosimetry and statistical process control
in radiation therapy. International Journal of Heath Care Quality Assurance,30(2), 90-102.
(2016 Impact factor: 1.06)
๖. Fuangrod, T., Greer, P.B., Woodruff, H.C., Simpson, J., Bhatia, S., Zwan, B., vanBeek, T.,
McCurdy, B., & Middleton, R.H. (2016). Investigation of a real-time EPID-based patient dose
monitoring safety system using site-specific control limits. Radiation Oncology, 11(1), 1-10.
(2016 Impact factor: 2.47)
๗. Zwan, B.J., Barnes, M.P., Fuangrod, T., Stanton, C.J., O’Connor, D.J., Keall, P.J., & Greer, P.B.
(2016). An EPID-based system for gantry-resolved MLC quality assurance for Volumetric
Modulated Arc Therapy. Journal of Applied Clinical Medical Physics, 17(5), 1-18. (2016 Impact
factor: 1.41)
๘. Woodruff, H. C., Fuangrod, T., van Uytven, E., McCurdy, B. M., van Beek, T., Bhatia, S., & Greer,
P. B. (2015). First Experience with Real-Time EPID-Based Delivery Verification During IMRT and
VMAT Sessions. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 93(3), 516-522.
(2015 Impact factor: 4.26)
๙. Fuangrod, T., Rowshanfarzad, P., Greer, P. B., & Middleton, R. H. (2015). A cine-EPID based
method for jaw detection and quality assurance for tracking jaw in IMRT/VMAT
treatments. PhysicaMedica, 31(1). (2015 Impact factor: 2.40)
๑๐. Fuangrod, T., Woodruff, H. C., Rowshanfarzad, P., O'Connor, D. J., Middleton, R. H., & Greer, P.
B. (2014). An independent system for real-time dynamic multileaf collimation trajectory
verification using EPID. Physics in medicine and biology, 59(1). (2014 Impact factor: 2.76)
๑๑. Fuangrod, T., Woodruff, H. C., van Uytven, E., McCurdy, B. M., Kuncic, Z., O’Connor, D. J., &
Greer, P. B. (2013). A system for EPID-based real-time treatment delivery verification during
dynamic IMRT treatment. Medical physics, 40(9). (2013 Impact factor: 3.01)
๑๒. Woodruff, H. C., Fuangrod, T., Rowshanfarzad, P., McCurdy, B. M., & Greer, P. B. (2013). Gantryangle resolved VMAT pre-treatment verification using EPID image prediction. Medical
physics, 40(8). (2013 Impact factor: 3.01)
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๑๕

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๐๓ คณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรมสาหรับนักฟิสิกส์การแพทย์
จภฟพ ๖๑๑ ฟิสิกส์รังสีวินิจฉัย
จภฟพ ๕๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ทางฟิสิกส์การแพทย์
จภฟพ ๖๔๑ ระบบการจัดการคุณภาพในงานรังสีรักษา
จภฟพ ๖๔๓ ปัญญาประดิษฐ์ทางฟิสิกส์การแพทย์
จภฟพ ๖๙๑ วิทยานิพนธ์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๑๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
ชื่อ

อาจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต
Danupon Nantajit (PhD, Radiation Biology)

คุณวุฒิ
สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Ph.D.
Radiation Biology Purdue University, USA
Bachelor of Arts Biological Sciences The University of Chicago, USA
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.
๒๕๕๓
๒๕๔๙

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Radiation Biology, Cancer Biology, Radioprotectant, Natural Products
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง

๑. Nantajit D, Jetawattana S, Suriyo T, Grdina DJ, Satayavivad J. Andrographis
paniculataditerpenoids protect against radiation-induced transformation in BALB/3T3
cells. Radiat Res. 2017 Jul; 188: 66-74.
๒. Thanthong S, Rojthamarat S, Worasawate W, Vichitvejpaisal P, Nantajit D,
Ieumwananontachai N. Comparison of meperidine and fentanyl efficiency in terms of pain
management and quality of life in patients with cervical cancer receiving intracavitary
brachytherapy: a double-blind, randomized controlled trial. Support Care Cancer. 2017
Aug; 25(8): 2531-37.
๓. Jetawattana S, Sitthithaworn W, Nantajit D. Generation of free radical intermediates from
traditional medicine herbal extracts. J App Pharm Sci. 2017 Mar; 7(03): 1-5.
๔. Nantajit D, Trirussapanich P, Rojwatkarnjana S, Soonklang K, Pattaranutraporn P, Laebua K,
Chamchod S. Clinical analysis of cholangiocarcinoma patients receiving adjuvant
radiotherapy. MolClinOncol. 2016 5: 797-802.
๕. Nantajit D, Lin D, Li JJ. The network of epithelial–mesenchymal transition: potential new
targets for tumor resistance. J Cancer Res ClinOncol. 2015 Oct;141: 1697-713.
๖. Nantajit D, Saengsuda S, NaNakorn P, Saendsuda Y. High dose radioiodine outpatient
treatment: an initial experience in Thailand. Asia Oceania J Nucl Med Biol. 2015; 3(1): 6671.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๑๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

๗. Wang Z, Fan M, Candas D, Zhang T, Qin L, Eldridge A, Wachsmann-Hogiu S, Ahmed KM,
Chromy BA, Nantajit D, Duru N, He F, Chen M, Finkel T, Weinstein LS, Li JJ. Cyclin B1/Cdk1
Coordinates Mitochondrial Respiration for Cell-Cycle G2/M Progression. Dev Cell. 2014 Apr
28; 29(2):217-32.
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๑๔ ระเบียบวิธีวิจัย
จภฟพ ๕๑๖ การป้องกันอันตรายจากรังสี
จภฟพ ๕๑๗ รังสีชีววิทยา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๑๘

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
ชื่อ

อาจารย์ ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ
Thiansin Liamsuwan (PhD, Medical Radiation Physics)

คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Medical Radiation
Physics
Physics

Diplom Physik
(equivalent to
combined
Bachelor/Master
Degree)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Stockholm University, Sweden

พ.ศ.
๒๕๕๕

University of Karlsruhe, Germany

๒๕๕๑

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Monte Carlo simulation in Medical Physics, Radiation Dosimetry, Ion therapy physics,
Microdosimetry
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Liamsuwan T, Channuie J, Wonglee S, Kowatari M and Nishino S (2017) Characterization of a
newly developed multi-cylindrical moderator neutron spectrometer. Radiat. Prot. Dosimetry.
DOI: 10.1093/rpd/ncx215
๒. Liamsuwan T, Wonglee S, Channuie J, Esoa J and Monthonwattana S (2017) Investigation of the
response characteristics of OSL albedo neutron dosimeters in a 241AmBe reference neutron field
J. Phys. Conf. Ser. 860: 012021
๓. Nikjoo H, Taleei R, Liamsuwan T, Liljequist D and Emfietzoglou D (2016) Perspectives in radiation
biophysics: From radiation track structure simulation to mechanistic models of DNA damage and
repair Radiat. Phys. Chem. 128: 3–10
๔. Nikjoo H, Emfietzoglou D, Liamsuwan T, Taleei R, Liljequist D and Uehara S (2016) Radiation
track, DNA damage and response—a review Rep. Prog. Phys. 79: 116601
๕. Chongsan T, Liamsuwan T and Tangboonduangjit P (2016) Dosimetric investigation of proton
therapy on CT-based patient data using Monte Carlo simulation J. Phys. Conf. Ser. 694: 012021

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๑๙

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

๖. Liamsuwan T, Uehara S and Nikjoo H (2015) Microdosimetry of the full slowing down of protons
using Monte Carlo track structure simulations Radiat. Prot. Dosimetry 166: 29–33
๗. Liamsuwan T, Channuie J and Ratanatongchai W (2015) Characterization of neutron calibration
fields at the TINT’s 50 Ci americium-241/beryllium neutron irradiator J. Phys. Conf. Ser. 611:
012004
๘. Picha R, Channuie J, Khaweerat S, Liamsuwan T, Promping J, Ratanatongchai W, Silva K and
Wonglee S (2015) Gamma and neutron attenuation properties of barite-cement mixture J. Phys.
Conf. Ser. 611: 012002
๙. Asnal M, Liamsuwan T and Onjun T (2015) An evaluation on the design of beam shaping
assembly based on the D-T reaction for BNCT J. Phys. Conf. Ser. 611: 012031
๑๐. Nikjoo H and Liamsuwan T (2014) Biophysical Basis of Ionizing Radiation In: Comprehensive
Biomedical Physics ed. A Brahme (Oxford: Elsevier) pp 65–104
๑๑. Liamsuwan T, Hultqvist M, Lindborg L, Uehara S and Nikjoo H (2014) Microdosimetry of proton
and carbon ions Med. Phys. 41: 081721
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาฟิ สิ ก ส์ ก ารแพทย์ คณะแพทยาศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
 RARD 628 Advanced techniques for radiotherapy
 RARD 508: Radiation Dosimetry
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๐๒ ฟิสิกส์รังสี
จภฟพ ๕๑๒ การประเมินปริมาณรังสีและเครื่องมือ
จภฟพ ๕๑๖ การป้องกันอันตรายจากรังสี

จภฟพ ๖๔๒ การคานวณและการประมวลผลภาพ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๒๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
ชื่อ

อาจารย์ แสงอุทิศ ทองสวัสดิ์
Sangutid Thongsawad (Medical Physics)

คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
M.Sc.
B.Sc.

สาขาวิชา
Medical Physics
Radiation
Technology

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Mahidol University, Thailand
Naresuan University, Thailand

พ.ศ.
๒๕๕๑
๒๕๔๗

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Quality assurance in Radiation Therapy, Radiation protection, Adaptive in Radiation Therapy
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง

๑. Thongsawad S, Masa-nga W, Thonapan N, Suntiwong S, Dachaworakol K, Khamfongkhruea
CH, Tannanonta Ch. Estimation of PTV margins in IMRT of head and neck cancer from the
setup errors determined by an On Board Imager (OBI). Poster presentationat 10th AsiaOceania Congress on Medical Physics; 2010
๒. Thongsawad S, Tannanonta CH, Khamfongkhruea CH. Effect of respiratory motion to Dose
Volume Histogram (DVH) for lung cancer treatment with Intensity Modulated Radiation
Therapy, Oral presentation at South East Asian Congress of Medical Physics (SEACOMP);
2011.
๓. Thongsawad S, Tannanonta CH, Khamfongkhruea CH, The dosimetric effect of jaw tracking
in Volume Modulated Arc Therapy (VMAT). Oral presentation at 20th The International
Conference on Medical Physics; 2013.
๔. Thongsawad S,Srisatit S, Tungboonduangjit P. Three dimensional IMRT patient-specific QA
using incident fluence of EPID. Oral presentation at The International Conference on
Medical Physics; 2016.
๕. Thonapan N, Suntiwong S, Masa-nga W, Dachaworakol K, Thongsawad S, Khamfongkhruea
CH, Tannanonta CH. Evaluation of the Setup Error using On-Board Imager(OBI) System in
Upper Abdominal Cancer. The Asean Journal of Radiology 2010;16.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๒๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
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๖. Masa-nga W, Thonapan N, Suntiwong S, Dachaworakol K, Thongsawad S, Khamfongkhruea
CH, Tannanonta CH. Reproducibility of the patient setup for Head and NeckCancer using
On-Board Imager System. The Asean Journal of Radiology 2010;16.
๗. Khamfongkhruea CH, Tannanonta CH, Thongsawad S, Dosimetric Evaluation of Radiation
Dose Rate in Respiratory Gated Intensity Modulated Radiation Therapy, Biomed Imaging
Interv J 2012; 8(1):e5.
๘. Saiyo N,Thongsawad S, Cheebsumon P. 1D Beam Profile Correction Method of Portal
ImageDosimetry in Symmetric Square Field for 6 MV Photon Beams. Naresuan University
Journal: Science and Technology 2016; 24(2).
๙. Chanton TH, Thongsawad S,Saiyo N, Udee N. Evaluation of Dosimetic Characteristics of
Electronic Portal Imaging Device (EPID) for Flattening Filter Free (FFF) Beams.Journal of
Health Science and Medical Research 2017; 35(4).
๑๐. Masa-nga W, Thongsawad S, Khamfongkhruea CH, Tannanonta CH, Laebua K, Apiwarodom
N. Assessment of Inter-fraction Target Motion using On-board Imaging System for Prostate
Cancer. J Med Assoc Thai 2018;101.
๑๑. Thongsawad S,Masa-nga W, Suntiwong S, Dachaworakol K, Khamfongkhruea CH,
Chamchod S, Tannanonta CH. Estimation of CTV to PTV Margins in Head and Neck Cancer
Patients Using On-Board Imager (OBI). J Med Assoc Thai 2018;101.
๑๒. Thongsawad S, KhamfongkhrueaCH, Tannanonta CH.Dosimetric Effect of Jaw Tracking in
Volumetric‑Modulated ArcTherapy.J Med Phys 2018; 43(1).
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
658520 Radiation Dosimetry and Quality Assurance of Radiation Therapy Modalities (Lecture)
658520 Radiation Dosimetry and Quality Assurance of Radiation Therapy modalities (LAB)
658521 Clinical Application in Radiation Therapy
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๑๑ ฟิสิกส์รังสีรักษา
จภฟพ ๕๑๓ ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและการวัดปริมาณรังสี
จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๒๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
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ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
ชื่อ

ผศ.จีระภา ตันนานนท์
Assistant Professor Chirapha Tannanonta, M.S (Medical Physics)

คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
M.S
M.Sc
B.S

สาขาวิชา
Biomedical
Sciences
Medical Physics
Radiation
Technology

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Texas at Houston

พ.ศ.
๒๕๒๕

Mahidol University

๒๕๑๗

Mahidol University

๒๕๑๒

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ Radiation and clinical dosimeter
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Chirasak Khamfongkruea, Kitsana Utapom, Sivwapon Munsing, Suttipong Suttiprapha, Chirapha
Tannanonta, Sumalee Yabsantia. Posterior kV-CBCT scanning of the head and neck region
minimizes doses to critical organs with sustained image quality. Physica Medica 2015; 31(5)
๒. W Masanga, Tangboonduangjit, C Khamfongkhruea, C Tannanonta. Determination of small
field output factors in 6 and 10MV flattening filter free photon beams using various detectors.
13th South-East Asian Congress of Medical Physics 2015 (SEACOMP), Journal of Physics:
Conference Series 694 (2016) 212027
๓. Chirasak Khamfongkhuea, Sangutid Thongsawad, Chirapha Tannanonta, Sasikarn Chamchod.
Comparison of CT images with average intensity projection, free breathing, and midventilation. Journal of Applied Clinical Medical Physics 2017; 18: 26-23
๔. Sarayut Kornsopa, Nuntawat Udee, Sararat Mahasaranon, Chirapha Tannanonta.
Development of Cylindrical Head and Neck Phantom Using 3d Printing for Dosimetric
Verification in Radiation Therapy. Songkla Med J 2017; 35: 351-360
๕. Thongsawad S, Khamfongkhruea C, Tannanonta C. Dosimetric Effect of Jaw Tracking in
Volumetric-Modulated Arc Therapy. J Med Phys 2018; 43: 52-57.
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๒๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
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- Graduated Course in Medical Radiation Physics and Radiobiology For Residents of Radiology
หัวข้อ - Radiation quantities and units
- Brachytherapy
- หลักสูตรปริญญาโทฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชา
- Radiation Therapy Physics
- Radiation Dosimetry
- Radiation Protection
- หลักสูตรปริญญาโทฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิชา
- Radiation Dosimetry and Quality Assurance of Radiation Therapy modalities
- Clinical Application in Radiation Therapy
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
จภฟพ ๕๑๑ ฟิสิกส์รังสีรักษา
จภฟพ ๕๑๒ การประเมินปริมาณรังสีและเครื่องมือ
จภฟพ ๕๑๖ การป้องกันอันตรายจากรังสี
จภฟพ ๕๑๓ ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและการวัดปริมาณรังสี

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๒๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
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ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
ชื่อ

อาจารย์ ดร.อุชุพล เรืองศรี
Uchupol Ruangsri (PhD, Physics)

คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
Physics
Bachelor Degree Physics
and Mathematics

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Massachusetts Institute of Technology, USA
Carnegie Mellon University, USA

พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๕๐

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
General Relativity, Gravitational Wave Physics
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Krisorakun W., Yimmongkol J., Amornsanee S., Ruangsri U., and Fuangrod T. A method of
hospital service gap assessment and service improvement prioritization: case study of outpatient
department in Thai government hospital. IJQSS Submitted
๒. Rojthamarat S., Leenukul C., Panpok W., Rojwatkarnjana S., Chamchod S., Ruangsri U., and
Fuangrod T. Development of lean six sigma-based adaptive patient scheduling model for
improving service quality at radiation oncology department. IJQSS Submitted
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๑๕ สัมมนาทางฟิสิกส์การแพทย์
จภฟพ ๖๑๒ ฟิสิกส์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
จภฟพ ๖๔๔ หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๒๕

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
อาจารย์ แพทย์หญิง ศศิกาญจน์ จาจด
Sasikarn Chamchod, M.D.

ชื่อ
คุณวุฒิ

คุณวุฒิ
Research
Fellow

สาขาวิชา
Radiation
Oncology

Diploma of The Radiation
Thai Board of Oncology
Radiation
Oncology
Doctor of
Medicine

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
MD Anderson Cancer Center, Houston,
Texas, The United states

พ.ศ.
๒๕๕๗

Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University, Thailand

๒๕๕๑

Faculty of Medicine, Bangkok
Metropolitan and Vajira Hospital,
Mahidol University, Thailand

๒๕๔๖

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Head and Neck cancer, Hepatobiliary cancer
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Grossberg AJ, Chamchod S, Fuller CD, Mohamed AS, Heukelom J, Eichelberger H, et al.
Association of Body Composition With Survival and Locoregional Control of
Radiotherapy-Treated Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. JAMA oncology.
2016;2(6):782-9.
๒. Nantajit D, Trirussapanich P, Rojwatkarnjana S, Soonklang K, Pattaranutraporn P, Laebua
K, Chamchod S. Clinical analysis of cholangiocarcinoma patients receiving adjuvant
radiotherapy. Molecular and clinical oncology. 2016;5(6):797-802.
๓. Chamchod S, Fuller CD, Mohamed AS, Grossberg A, Messer JA, Heukelom J, et al.
Quantitative body mass characterization before and after head and neck cancer
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๒๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
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radiotherapy: A challenge of height-weight formulae using computed tomography
measurement. Oral oncology. 2016;61:62-9.
๔. Khamfongkhruea C, Thongsawad S, Tannanonta C, Chamchod S. Comparison of CT
images with average intensity projection, free breathing, and mid-ventilation for dose
calculation in lung cancer. Journal of applied clinical medical physics. 2017;18(2):26-36.
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน

สอนนักศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สอนนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๐๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับนักฟิสิกส์การแพทย์
จภฟพ ๕๑๘ การวางแผนการรักษามะเร็งด้วยรังสี
จภฟพ ๕๔๑ เทคนิคสมัยใหม่ในงานรังสีรักษา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๒๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
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ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
อาจารย์ แพทย์หญิง กัญญานีย์ แลบัว
Kanyanee Laebua, M.D.

ชื่อ
คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Diploma of The Radiation
Thai Board of Oncology
Radiation
Oncology
Doctor of
Medicine

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University, Thailand

Faculty of Medicine, Bangkok
Metropolitan and Vajira Hospital,
Mahidol University, Thailand

พ.ศ.
๒๕๕๓

๒๕๔๗

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Gynecologic cancer
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Clinical analysis of cholangiocarcinoma patients receiving adjuvant radiotherapy. Danupon
Nantajit , Pornwaree Trirussapanich , Sunanta Rojwatkarnjana , Kamonwan Soonklang ,
Poompis Pattaranutraporn , Kanyanee Laebua and Sasikarn Chamchod. Molecular and
Clinical Oncology 5: 797-802, 2016.
๒. Masa-nga W, Tannanonta C, kamfongkhruea C, Thongsawat S, Laebua K and Apiwarodom
N (2018) Assessment of Inter-fraction Target Motion using On-board Imaging System for
Prostate Cancer J. MedAssoc Thai 2018;101(Suppl.)
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
สอนนักศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สอนนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๒๘

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
จภฟพ ๕๐๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับนักฟิสิกส์การแพทย์
จภฟพ ๕๑๘ การวางแผนการรักษามะเร็งด้วยรังสี
จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๒๙

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อ

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
อาจารย์ แพทย์หญิง พรวรี ตรีรัสสพานิช
Pornwaree Trirussapanich, M.D.

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Diploma of The Radiation
Thai Board of Oncology
Radiation
Oncology
Doctor of
Medicine

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University, Thailand

Faculty of Medicine, Chulalongkorn
University, Thailand

พ.ศ.
๒๕๕๕

๒๕๕๒

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Lung cancer
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Trirussapanich P, Pattaranutraporn P, Chotchutipan T, Nantajit D, Sricharoen R,
RojwatkarnjanaS, LaebuaK, ChamchodS. Treatment Outcome of Stereotactic Body
Radiotherapy for Patients with Lung Tumors: A Retrospective Study at Chulabhorn
Hospital. J Med Assoc Thai. 2017;101(Suppl 6): S1-S7.
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน

สอนนักศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สอนนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๐๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับนักฟิสิกส์การแพทย์
จภฟพ ๕๑๘ การวางแผนการรักษามะเร็งด้วยรังสี
จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๓๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
อาจารย์ แพทย์หญิง สุนันทา โรจน์วัฒน์กาญจน
Sunanta rojwatkarnjana, M.D.

ชื่อ
คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Diploma of The Radiation
Thai Board of Oncology
Radiation
Oncology
Doctor of
Medicine

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University, Thailand

Faculty of Medicine, Srinakharinwiroj
University, Thailand

พ.ศ.
๒๕๕๔

๒๕๕๐

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Head and neck cancer, Hyperthermia
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Thephamongkhol K, Setakornnukul J, Rojwatkarnjana S, Chansilpa Y.
Posterior cervical lymph node metastasis as
the valuable prognostic factor for stage IVA/IVB nasopharyngeal carcinoma treated wi
th induction chemotherapy followed by concurrent chemo-radiotherapy. Int J Biol
Markers. 2014 Dec 9;29(4):e387-94.
๒. Thephamongkhol K, Setakornnukul J, Rojwatkarnjana S, Chansilpa Y.
Posterior cervical lymph node metastasis as
the valuable prognostic factor for stage IVA/IVBnasopharyngeal carcinoma treated wit
h induction chemotherapy followed by concurrent chemo-radiotherapy. Int J Biol
Markers. 2014 Dec 9;29(4):e387-94.

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๓๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

๓. Rojwatkarnjana S, Pattaranutraporn P, Laebua K, Chamchod S, et al. Deep Regional
Hyperthermia Treatment Using Thermotron-RF8: An Initial Experience at Chulabhorn
Hospital. J Med Assoc Thai. 2018 June; 101(Suppl 6).
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน

สอนนักศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สอนนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๐๑
จภฟพ ๕๑๘
จภฟพ ๕๑๙

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับนักฟิสิกส์การแพทย์
การวางแผนการรักษามะเร็งด้วยรังสี
ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๓๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
อาจารย์ นายแพทย์ธง โชติชุติพันธุ์
Thong Chotchutipan, M.D.

ชื่อ
คุณวุฒิ

คุณวุฒิ
Research
Fellow

สาขาวิชา
Radiation
Oncology

Diploma of The Radiation
Thai Board of Oncology
Radiation
Oncology
Doctor of
Medicine

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Michigan, Ann arbor,
Michigan, The United States

พ.ศ.
๒๕๖๑

Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University, Thailand

๒๕๕๖

Faculty of Medicine, Chulalongkorn
University, Thailand

๒๕๕๐

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Head and Neck cancer, Hepatobiliary cancer
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Chotchutipan T, Nantajit D,Trirussapanich P, Rojwatkarnjana S, Pattaranutraporn P, Laebua K,
Chamchod S. Clinical Outcomes of Stereotactic Body Radiation Therapy in Patients with Liver
Tumor: A Single Institution Study. J Med Assoc Thai. 2017;100(Suppl 10): S1-S6.
๒. Chotchutipan T, Rosen BS, Hawkins PG, Eisbruch A, El Naqa I, Mierzwa MM, et al.Volumetric
18FDG-PET parameters predict locoregional failure in low-risk HPV-related oropharyngeal cancer
patients following definitive chemoradiation therapy. Manuscript under review.
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน

สอนนักศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สอนนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๓๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๐๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับนักฟิสิกส์การแพทย์
จภฟพ ๕๑๘ การวางแผนการรักษามะเร็งด้วยรังสี
จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๓๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อ

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
อาจารย์ แพทย์หญิง สรินยา บวรภัทรปกรณ์
Sarinya Bawornpatarapakorn, M.D.

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Diploma of The Radiation
Thai Board of Oncology
Radiation
Oncology
Doctor of
Medicine

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University, Thailand

Faculty of Medicine, Siriraj Hospital,
Mahidol University, Thailand

พ.ศ.
๒๕๕๙

๒๕๕๓

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Cervical cancer, Genitourinary cancer
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Development of new prognostic model for predicting biochemical failure in prostate
cancer patients after radical prostatectomy with adverse pathological features.
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. 2017; volume 99, E212-213.
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน

สอนนักศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๐๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับนักฟิสิกส์การแพทย์
จภฟพ ๕๑๘ การวางแผนการรักษามะเร็งด้วยรังสี
จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๓๕

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
ชื่อ

อาจารย์ จีรศักดิ์ คาฟองเครือ
Chirasak Khamfongkhruea (M.Sc., Medical Physics)

คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
วิทยาศาสตร
มหาบัญฑิต
วิทยาศาสตรบัญฑิต

ฟิสิกส์การแพทย์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

พ.ศ.
๒๕๕๓

รังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย

๒๕๕๐

สาขาวิชา

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
In-vivo range verification in particle therapy, Radiation treatment planning, Adaptive radiotherapy,
motion management in radiotherapy
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Thongsawad S, Khamfongkhruea C, Tannanonta C. Dosimetric Effect of Jaw Tracking in
Volumetric-Modulated Arc Therapy. Journal of Medical Physics. 2018;43(1):52-57.
๒. Khamfongkhruea C., Thongsawad S., Tannanonta C, Chamchod S, Comparison of Computed
Tomography Images with Average Intensity Projection, Mid-Ventilation and Free Breathing for
Radiation Treatment Planning in Lung Cancer. J ApplClin Med Phys 2017; 18(2):26-36.
๓. Phongphiriyadecha K., Tannanonta C., Dechaworakul K., Khamfongkhruea C., Udee N., Monte
carlo simulation for dose calculation of standard applicator of 9 MeV electron beam. Naresuan
University Journal: Science and Technology 2016; 24(2).
๔. YabsantiaS., Khamfongkhruea C., Assessment of Optimal Pitch Ratio in 4D Computed
Tomography Images for Reducing Radiation Dose with Sustained Image Quality.Songkla Med J
Vol. 34 No. 4 Jul-Aug 2016
๕. TongngarmW., Kaewlek T, Khamfongkhruea C, Udee N., Clinical Application of K-means
Clustering Algorithm for Metal Artifact Reduction in Computed Tomography Simulation Images
for Intracavitary Brachytherapy.Songkla Med J Vol. 34 No. 3 May-Jun 2016.
๖. Masanga W.,Tangboonduangjit P.,Khamfongkhruea C., TannanontaC., Determination of Small
Field Output Factors in 6 and 10 MV Flattening Filter Free Photon Beams using Various Detectors.
Journal of Physics: Conference Series. 2016, Volume 694, conference 1.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๓๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

๗. Khamfongkhruea C., Utapom K., Munsing S., Suttiprapha S., Tannanonta C., Yabsantia S.,
Posterior kV-CBCT Scanning of the Head and Neck Region Minimizes Doses to Critical Organs
with Sustained Image Quality. Phys Med. 2015 Jul;31(5):524-8.
ภาระงานสอน
๑. Radiation treatment planning techniques – 3 Dimensional radiotherapy
๒.Radiation treatment planning techniques -Advanced radiotherapy
๓. Particle therapy
๔. Physics and treatment delivery in brachytherapy
๕. Source dosimetry and QA in brachytherapy
๖. Clinical application in brachytherapy
๗. Quality assurance in radiotherapy
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
๑. Radiation treatment planning techniques – 3 Dimensional radiotherapy
๒. Radiation treatment planning techniques -Advanced radiotherapy
๓. Particle therapy
๔. Source dosimetry and QA in brachytherapy
๕. Clinical application in brachytherapy
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๑๑ ฟิสิกส์รังสีรักษา
จภฟพ ๕๑๓ ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและการวัดปริมาณรังสี
จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๓๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
ชื่อ

อาจารย์ กิตติพล เดชะวรกุล

Mr.Kittipol Dachaworakul (M.Sc, Medical Imaging)
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Master Degree Medical Imaging
Bachelor Degree Radiation
Technology

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Chulalongkorn University
Mahidol University

พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๕๐

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Treatment planning system, Radiation Dosimetry, Radiation Protection
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. IAEA training course (IAEA PAK 6022) Transitioning from 3D to IMRT: Clinical Aspects. 2014
๒. RTC#6 Lung & Esophagus IMRT, RAS 6072- Strengthening Intensity Modulated Radiation
Therapy Capability.2017
๓. Dachaworakul K., Suriyapee S., Tannanonta, C. and Oonsiri S. Magnetic Resonance Imaging

Based Treatment Planning for Brain tumor In Proceedings of 13th Asia-Oceania Congress of
Medical Physics & 11th South-East Asian Congress of Medical Physics, pp. 84-87. Singapore,
2013.
๔. Dachaworakul K., Ruangsri U., Thongsawad S., Tannanonta C., Chamchod S., and Fuangrod T.
Development of treatment planning decision support tool using predictive PTV dose coverage
model in locally advanced head and neck VMAT, Abstract. Thailand,2017.
๕. Thongsawad S,Masa-nga W, Suntiwong S, Dachaworakol K, Khamfongkhruea CH,

Chamchod S, Tannanonta CH. Estimation of CTV to PTV Margins in Head and Neck Cancer
Patients Using On-Board Imager (OBI). J Med Assoc Thai 2018;101
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๓๘

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

จภฟพ ๕๑๑ ฟิสิกส์รังสีรักษา
จภฟพ ๕๑๓ ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและการวัดปริมาณรังสี
จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๓๙

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
ชื่อ

นางสาวสวนีย์ สันติวงศ์

Miss Sawanee Suntiwong (M.Sc, Medical Physics)
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Master Degree Medical Physics
Bachelor Degree Radiation
Technology

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Mahidol University
Mahidol University

พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๕๐

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Treatment planning system, Radiation Dosimetry, Radiation Protection
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Internship for modern radiotherapy treatment techniques, Westmead Hospital and
Nepean Cancer Care Centre, Westmead and Blacktown, Australia 2014.
๒. Thongsawad S,Masa-nga W, Suntiwong S, Dachaworakol K, Khamfongkhruea CH,

Chamchod S, Tannanonta CH. Estimation of CTV to PTV Margins in Head and Neck Cancer
Patients Using On-Board Imager (OBI). J Med Assoc Thai 2018;101
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๑๑ ฟิสิกส์รังสีรักษา
จภฟพ ๕๑๓ ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและการวัดปริมาณรังสี
จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๔๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
ชื่อ

นางสาวปนัดดา อินทนินธ์
Panatda Intanin (M.Sc., Medical Physics)

คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
M.Sc.
B.Sc.

สาขาวิชา
Medical Physics
Radiological
Technology

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Chiang Mai University, Thailand
Mahidol University,Thailand

พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๕๕๒

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
TomoTherapy planned adaptive software, Respiratory motion management in radiotherapy, Source
calibration in brachytherapy
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Intanin P, Chitapanarux I, Nobnop W and Wanwilairat S (2015) Comparison of calculated dose
between planned adaptive software and helical tomotherapy treatment planning programs.
Chiang Mai Med J. 54(1): 9-15.
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
658521 Clinical Application in Radiation Therapy
- Respiratory motion management in radiotherapy
658520 Radiation Dosimetry and Quality Assurance of Radiation Therapy modalities (LAB)
- IC sensitivity check with radiation source
- Quality assurance of radiation therapy machines (treatment planning system commissioning)
- Quality assurance and calibration of brachytherapy source
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๑๑ ฟิสิกส์รังสีรักษา
จภฟพ ๕๑๓ ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและการวัดปริมาณรังสี
จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๔๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
ชื่อ

นางสาววิไล มาสง่า
Wilai masa-nga (M.Sc., Medical Physics)

คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.Sc.
B.Sc.

Medical Physics
Radiology
Technology

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.
๒๕๖๐
๒๕๕๑

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Radiation Dosimetry, Radiation Therapy, Medical Physics
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Masanga W, Tangboonduangjit P, kamfongkhruea C and Tannanonta C (2016) Determenation of
small field output factors in 6 and 10 MV flattening filter free photon beams using various
detectors J. Phys. Conf. Ser. 694 012027
๒. Masa-nga W, Tannanonta C, kamfongkhruea C, Thongsawat S, Laebua K and Apiwarodom N (2018)
Assessment of Inter-fraction Target Motion using On-board Imaging System for Prostate Cancer
J. MedAssoc Thai 2018;101(Suppl.)
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รายวิชา๖๔๘๕๒๐ Radiation Dosimetry and Quality Assurance of Radiation Therapy Modality (LAB)
- Determination of the absorbed dose to water in a high energy photon beam
- Determination of the absorbed dose to water in an electron beam
- In-vivo dosimeter calibration: TLD and Film
- IC sensitivity check with radiation source
- Treatment Planning in External Beam and Brachytherapy
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๑๑ ฟิสิกส์รังสีรักษา
จภฟพ ๕๑๓ ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและการวัดปริมาณรังสี
จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๔๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
ชื่อ

อาจารย์นิพนธ์ สายโย
Nipon Saiyo

คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.S.
B.S.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Naresuan University
Naresuan University

Medical Physics
Radiological Technology
1st honor
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๕๗

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Radiation Dosimetry, In vivo dosimetry, EPID patient specific QA, Adaptive treatment planning
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Thadpong Chanton, Sangutid Thongsawat, Nipon Saiyo, Nuntawat Udee. (2017). Evaluation
of Dosimetric Characteristics of Electronic Portal Imaging Device (EPID) for Flattening Filter
Free (FFF). Songklanagarind Medical Journal. Volume 35 No.4 (361-371)
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
จภรส ๒๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักรังสีเทคนิค
จภรส ๒๐๕ ภาพดิจิทัลทางการแพทย์
จภรส ๓๐๑ รังสีชีววิทยา
จภรส ๔๐๑ ศาสตร์การสอนสาหรับวิชาชีพรังสีเทคนิค
จภรส ๔๐๔ อุปกรณ์และการประกันคุณภาพทางรังสีรักษา
จภรส ๔๐๖ เทคนิคทางรังสีรกั ษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก 2
จภรส ๔๐๘ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับนักรังสีเทคนิค
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๐๒ ฟิสิกส์รังสี
จภฟพ ๕๑๑ ฟิสิกส์รังสีรักษา
จภฟพ ๖๔๒ การคานวณและการประมวลผลภาพ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๔๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

| มคอ. ๒

ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae)
ชื่อ

นางสุมนา ปะดุกา
Sumana Paduka (M.Sc., Medical Imaging)

คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.Sc.
B.Sc.

Medical Physics
Science Physics

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.
๒๕๕๔
๒๕๕๑

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Radiation Dosimetry, Radiation Therapy, Quality Assurance
ผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๑. Paduka S, Sanghangthum T (2018) Impact of Acuros XB calculation model in craniospinal
irradiation (CSI) using VMAT technique. Proceeding of The 10th Annual Scientific Meeting, Thai
Medical Physicist Society
ภาระงานสอน
รายวิชา ๓๖๕-๒๑๑ Instruments in Diagnostic Radiology (lecture and lab)
รายวิชา ๓๖๕-๓๐๔ Radiation Protection (lecture)
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

จภฟพ ๕๑๑ ฟิสิกส์รังสีรักษา
จภฟพ ๕๑๓ ปฏิบัติการการประกันคุณภาพและการวัดปริมาณรังสี
จภฟพ ๕๑๙ ปฏิบัติการคลินิกของนักฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน้า ๑๔๔

