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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

รังสีเทคนิค เป็นวิชาชีพที่ใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ  เช่น รังสีเอกซ์ รังสี
แกมมา อนุภาคอิเล็กตรอน หรือคลื่นอัลตราซาวด์ กระท าต่อมนุษย์ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบ าบัด
โรคหรือการวิจัย รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา หรือ
การใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อน าไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ ถูกจัดตั้งขึ้นจาก
ความร่วมมือของคณะสหเวชศาสตร์และภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ
รองรับปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ ที่มีการขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิค ซึ่ง ณ ปัจจุบัน การเพิ่ม
จ านวนของโรงพยาบาลและเคร่ืองมือ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนที่มากขึ้นส่งผลให้มีการแข่งขันด้าน
การให้บริการทั้งในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้รับบริการโดยใช้เคร่ืองมือ
เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยวินิจฉัยหรือรักษาโรค โดยเฉพาะเคร่ืองมือทางรังสีวิทยา ด้วยเหตุนี้ ความต้องการ
นักรังสีเทคนิคที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เคร่ืองมือดังกล่าวจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากการส ารวจของ
คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 พบว่าประเทศไทยมีความต้องการ
นักรังสีเทคนิคหรือนักรังสีการแพทย์ เข้าสู่ระบบงานด้านสาธารณสุขในระดับที่สูงมาก  คิดเป็นจ านวน 
5 ,160 คน ในขณะที่ก าลังคนที่มีอยู่จ ริงมี เพียง 3 ,514 คน และเป็นที่คาดการณ์ว่ามีความต้องการ
นักรังสีเทคนิคเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ ดังนั้นวิชาชีพรังสีเทคนิคจึงจัดเป็นวิชาชีพขาดแคลน เป็นความต้องการ
ของระบบสาธารณสุขของประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรทางด้านรังสีเทคนิค
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ จะเป็นพื้นฐานในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านรังสีเทคนิค
ให้สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

 
คณาจารย์ในหลักสูตร 
  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นางสาวสุกัลยา เลิศล้ า* 
 

รองศาสตราจารย์ อ.ว. (จุฬาฯ) 
วท.ม. (จุฬาฯ) 

ภาพวินิจฉัยระบบประสาท 
Clinical Epidemiology 
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ว.ว. (จุฬาฯ) 
พ.บ. (จุฬาฯ) 

รังสีวิทยาวินิจฉัย 
แพทยศาสตร์ 

2 นายเกียรติ อาจหาญศิริ 
 

รองศาสตราจารย์ อ.ว. (จุฬาฯ) 
อ.ว. (จุฬาฯ) 
ว.ว. (จุฬาฯ) 
พ.บ. (มหิดล) 

ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
รังสีร่วมรักษาของล าตัว 

รังสีวิทยาทั่วไป 
แพทยศาสตร์ 

3 นางปิยนาถ เพชรจันทร* 
3100904731743 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. (มหิดล) 
วท.บ. (มหิดล) 

วิทยาศาสตร์รังสี 
รังสีเทคนิค 

4 นายจักรพงษ์ จักกาบาตร์ 
 

อาจารย์ ว.ว. (จุฬาฯ) 
พ.บ. (จุฬาฯ) 

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
แพทยศาสตร์ 

5 นายกิติวัฒน์ ค าวัน* 
3480200262956 

อาจารย์ วท.ด. (จุฬาฯ) 
วท.ม. (จุฬาฯ) 
วท.บ. (นเรศวร) 

วิศวกรรมชีวเวช 
ฉายาเวชศาสตร์ 
รังสีเทคนิค 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

2. อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ า) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 นางอัญชลี กฤษณจินดา 
 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (University of Health Science, 
USA) 

M.Sc. (University of London, UK) 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดบัสอง (จุฬาฯ) 

Medical Radiation 
Physics 

Radiation Physics 
ฟิสิกส์ 

2 นางศิวลี สุริยาปี 
 

รองศาสตราจารย ์ วศ.ม. (จุฬาฯ) 
วท.บ. (จุฬาฯ) 

นิวเคลียร์เทคโนโลยี 
ฟิสิกส์ 

3 นายธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ 
 

รองศาสตราจารย ์ ว.ว. (จุฬาฯ) 
พ.บ. (จุฬาฯ) 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
แพทยศาสตร ์

4 นางปานฤทัย  ตรีนวรัตน ์
 

รองศาสตราจารย ์ ว.ว. (จุฬาฯ) 
พ.บ. เกียรตินิยมอันดบัสอง (จุฬาฯ) 

สาขารังสีวิทยาทั่วไป 
แพทยศาสตร ์

5 นายจาตุรนต์ ตนัติวัตนะ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ว.ว. (จุฬาฯ) 
พ.บ. เกียรตินิยมอันดบัหนึง่ (จุฬาฯ) 

สาขารังสีวิทยาทั่วไป 
แพทยศาสตร ์
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6 นางสาวอุษณี วุทราพงษ์
วัฒนา 

อาจารย์ ว.ว. (มหิดล) 
พ.บ. เกียรตินิยมอันดบัหนึง่ (มหดิล) 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
แพทยศาสตร ์

 
 
  
3. อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษ) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 นายนภาพงษ์ พงษ์นภางค ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (University of Texas) 
วท.ม. (มหิดล) 
วท.บ. (มหิดล) 

Medical Physics 
ฟิสิกส์การแพทย์ 
รังสีเทคนิค 

2 นายทวีป แสงแห่งธรรม 
 

 วศ.ด. (จุฬาฯ) 
วท.ม. (มหิดล) 
วท.บ. (มหิดล) 

วิศวกรรมนิวเคลียร์ 
ฟิสิกส์การแพทย์ 
รังสีเทคนิค 

3 นายธนวัฒน์ สนทราพรพล 
 

 วท.ม. (มหดิล) 
วท.บ. (มหิดล) 

ฟิสิกส์การแพทย์ 
รังสีเทคนิค 

4 นางเพ็ชรลีย์ สุวรรณประดิษฐ ์
 

 ว.ว. (จุฬาฯ) 
วท.ม. (จุฬาฯ) 

วท.บ. (รามค าแหง) 

ฟิสิกส์การแพทย์ 
ฉายาเวชศาสตร์ 
รังสีเทคนิค 

5 นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์ 
 

 วท.ม. (ศรีปทุม) 
วท.บ. (มหิดล) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
รังสีเทคนิค 

 
จุดเด่นของหลักสูตร หลักสูตรนี้มีจุดเด่นในประเด็นที่ส าคัญ คือ  

1) มีกลุ่มรายวิชาเฉพาะทางตามที่นิสิตมีความสนใจโดยเป็นวิชาที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการสอบเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค 

2) นิสิตจะได้รบัการฝึกทักษะด้านการฝึกปฏิบัติทางคลินิคที่ทันสมัยมากกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน 

3) นิสิตมีความรู้พื้นฐานในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเคร่ืองมือทางด้านรังสี
วิทยา 

4) นิสิตมีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลการสร้างภาพทางการแพทย์ 
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5) นิสิตจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิชาชีพรังสีเทคนิค และมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ 

ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งเน้นผลิตนักรังสีเทคนิคที่มีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยจากการเห็น

ภาพ และใช้เคร่ืองมือทางรังสีเพื่อการรักษาโรคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถท างานเป็นทีมในงาน

ทางรังสีวิทยาในโรงพยาบาลต่างๆ สามารถท าการวิจัยหรือมีส่วนร่วมในงานวิจัยในแขนงวิชาเหล่านั้นเพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้ได้  โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ

ประเทศ 

ความส าคัญของหลักสูตร 
บริบทของวิชาชีพทางด้านรังสีเทคนิควิชามีความเจริญรุดหน้าไปอย่างมากและมีความรู้ใหม่ๆ  

ตลอดเวลาโดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง มีการติดตั้งเคร่ืองมือด้านรังสีวิทยาที่ทันสมัยในโรงพยาบาลของรัฐ

และเอกชนเป็นจ านวนมาก เพื่อรองรับการให้บริการระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างเพียงพอ แต่

ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ยังขาดนักรังสีเทคนิคอยู่อีกจ านวนมาก เนื่องจากก าลังการผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

ในประเทศไทยต่อปใีนปัจจุบันไม่สามารถผลิตได้เพียงพอตามความต้องการส่งผลกระทบด้านการบริการแก่

ผู้ป่วย รวมถึงคุณภาพการให้บริการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรที่ส าคัญของทีมทางการแพทย์ จึง

มีความจ าเป็นต้องจัดตั้งหลักสูตรในระดับปริญญาบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

ของบุคลากรในระบบสาธารณสุขและระบบการเรียนการสอนทางด้านรังสีเทคนิคของประเทศ  โดยมุ่งหวัง

ให้มีเนื้อหารายวิชาที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีความรู้ที่กว้าง

ทางรังสีเทคนิคและมีความรู้ความช านาญที่ลึกเฉพาะแขนงวิชาที่ทันสมัย  สามารถท างานในต าแหน่งที่

เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความช านาญและทักษะทางด้านรังสีเทคนิค 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถให้การบริการในการใช้เคร่ืองมือทางรังสีวิทยาในการวินิจฉัยโรคตลอดจน
การรักษาและให้ค าแนะน าด้านความปลอดภัยจากรังสี การก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในหน่วยงาน
รังสีวิทยา 
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 3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพและการท าวิจัย  
 4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประยุกต์ใช้รังสีกับโครงสร้างของสังคมและร่วมกันแก้ปัญหา
สุขภาพของประชาชน  
 5.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการท างานร่วมกับแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีทักษะใน
การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย และผู้รับบริการอย่างเหมาะสม  
 
คณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของ

สังคมโลก ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้  (รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม (มี

คุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา)  4. ท าเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ  มีทักษะการบริหารจัดการ) 5. ใฝ่รู้และรู้จัก

วิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้)  6. มีภาวะผู้น า  7. มีสุขภาวะ  8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  9. 

ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 

ส าหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น คือ มีความรู้ในเชิงลึกและ
ทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพรังสีเทคนิค สามารถประยุกต์องค์
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน การวิจัย การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเสียสละ และมีภาวะผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ภายใต้กฎระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถค้นคว้า และติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อน ามาใช้กับการท างานใน
บริบทวิชาชีพรังสีเทคนิค มีความรู้รอบตัว สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างต่อเน่ือง 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า 
 2. มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ยกเว้นกรณีประมาท  
 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความ
ผิดปกติอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา        
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 4. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด  

 
วิชาที่เรียน จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  141  หน่วยกิต  ในระยะเวลาการศึกษา  4  ปี แบ่งเป็นดังนี้ 

 
ปีท่ี 1/58 

ภาคการศึกษาต้น 
                   หน่วยกิต 

 2302161 เคมีทั่วไป         3(3-0-6) 
 2302178 ปฏิบัติการเคมี        1(0-3-0) 
 2304111 ฟิสิกส์ 1         2(2-0-4) 
 2304189 ปฏิบัติการฟิสิกส์การแพทย์       1(0-3-0) 
 3706101* แนะน าวิชาชีพทางรังสีเทคนิค      1(1-0-2) 

5500111    ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1     3(2-2-5) 
xxxxxxx    หมวดการศึกษาทั่วไปพิเศษ       3 

 xxxxxxx หมวดการศึกษาทั่วไป       6 
   รวมหน่วยกิต        20 
 

ปีท่ี 1/58 
ภาคการศึกษาปลาย 

                   หน่วยกิต 
 2301103 แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 
 2303103 ชีววิทยาทั่วไป        3(3-0-6) 
 2303104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป       1(0-3-0) 
 2304112 ฟิสิกส์ 2         2(2-0-4) 
 3011101* เทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสีวิทยา      1(1-0-2) 
 3706120* เคร่ืองมือทางรังสีวิทยา 1       2(1-2-3) 
 5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2     3(2-2-5)  
 xxxxxxx หมวดการศึกษาทั่วไป       3 
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   รวมหน่วยกิต        18 
 

ปีท่ี 2/59 
ภาคการศึกษาต้น 

                   หน่วยกิต 
 2301114 แคลคูลัส 2        3(3-0-6) 
 2302170 เคมีอินทรีย์        3(3-0-6) 
 3011201* พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ทางรังสีวิทยา      2(1-2-3) 
 3706201* ฟิสิกส์รังส ี        2(2-0-4) 
 xxxxxxx หมวดการศึกษาทั่วไป       3 

xxxxxxx    หมวดการศึกษาทั่วไปพิเศษ       3 
 xxxxxxx วิชาเลือกเสรี        3 
   รวมหน่วยกิต        19 
 

ปีท่ี 2/59 
ภาคการศึกษาปลาย 

                   หน่วยกิต 
 2310222 ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์      2(2-0-4) 
 2310252 ปฏิบัติการชีวเคมีวิทยาศาสตร์การแพทย์     1(0-3-0) 
 2603282 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ      3(3-0-6) 
 3001221 กายวิภาคศาสตร์        2(2-0-4) 
 3001222 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์       1(0-2-1) 
 3009201 พยาธิวิทยาพื้นฐาน        2(2-0-4) 
 3017311 สรีรวิทยา         2(2-0-4) 
 5500211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับสหเวชศาสตร์    3(2-2-5) 
 xxxxxxx วิชาเลือกเสรี        3 
   รวมหน่วยกิต        19 
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ปีท่ี 3/60 
ภาคการศึกษาต้น 

                   หน่วยกิต 
 3011301* การประมวลผลภาพดิจิทัลทางการแพทย์     1(1-0-2) 
 3011302* ภาพดิจิทัลทางการแพทย์       1(1-0-2) 
 3706301* การดูแลผู้ป่วยในงานรังสีวิทยา      1(1-0-2)  
 3706302* การป้องกันอันตรายจากรังสี      3(3-0-6) 
 3706320* การจัดท่าและรังสีกายวิภาคพื้นฐาน      4(3-2-7) 
 3706321* การสร้างภาพทางรังสี       2(1-2-3) 
 3706322* เทคนิคการให้ปริมาณรังสี       2(2-0-4) 
 3706401* กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับนักรังสีเทคนิค   1(1-0-2) 
 5500311 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับสหเวชศาสตร์     3(2-2-5) 
   รวมหน่วยกิต        18 
 

ปีท่ี 3/60 
ภาคการศึกษาปลาย 

                   หน่วยกิต 
 3011303* รังสีพยาธิวิทยา        1(1-0-2) 
 3011304* รังสีชีววิทยา        2(2-0-4) 
 3011320* เคร่ืองมือทางรังสีวิทยา 2       2(1-2-3) 
 3011321* ภาพรังสีวินิจฉัยขั้นสูงทางซีทีและเอ็มอาร์ไอ     2(2-0-4) 
 3011322* รังสีคณิตทางรังสีวินิจฉัย       1(1-0-2) 
 3706303* การบรหิารจัดการงานทางรังสีวิทยา      1(1-0-2)  
 3706323* เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษ       3(3-0-6) 
 3706324* การฝึกงานรังสีวินิจฉัยทั่วไป      3(0-9-0) 
 3706390* วิธีวิทยาการวิจัยทางรังสีเทคนิค      1(1-0-2) 
   รวมหน่วยกิต        16 
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ปีท่ี 4/61 

ภาคการศึกษาต้น 
                   หน่วยกิต 

 3011401* รังสีคณิต         3(3-0-6) 
 3011420* การฝึกงานรังสีวินิจฉัยพิเศษ      3(0-9-0) 
 3011440* เทคนิครังสีรักษา        3(3-0-6) 
 3011441* รังสีรักษาคลินิก        2(2-0-4) 
 3706490* สัมมนาทางรังสีเทคนิค       1(1-0-2) 
 xxxxxxx* กลุ่มวิชาบังคับเลือก       4 
   รวมหน่วยกิต        16 

 
ปีท่ี 4/61 

ภาคการศึกษาปลาย 
                   หน่วยกิต 

 3011442*  การฝึกงานรังสีรักษา       3(0-9-0)  
 3011450*  อุปกรณ์เวชศาสตร์นิวเคลียร์      1(1-0-2) 
 3011451*  เทคนิคเวชศาสตร์นิวเคลียร์      2(2-0-4) 
 3011452*  เทคโนโลยีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์     2(2-0-4) 
 3011453*  การฝึกงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์      3(0-9-0)  
 3706471*  การวิจัยทางรังสีเทคนิค       2(0-6-0) 
 xxxxxxx*  กลุ่มวิชาบังคับเลือก       2 
    รวมหน่วยกิต        15 
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ผังการบริหารงาน หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

 
 
บทบาทและหน้าท่ีของนักรังสีเทคนิค 

เมื่อเรียนจบออกมา นักรังสีเทคนิคสามารถท างานได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน รวมถึง
การเป็นผู้ช านาญเฉพาะทางในบริษัทเคร่ืองมือทางรังสีวิทยา นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญา
โท และเอก ได้แก่หลักสูตรฉายาเวชศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชียงใหม่ 
และนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตร์รังสี  มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรอ่ืนๆ ที่ เกี่ ยวข้อง โดย
นักรังสีเทคนิคเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในงานรังสีวิทยา ท างานร่วมกับรังสีแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ และ
พยาบาล เป็นต้น นักรังสีเทคนิคในโรงพยาบาลจะแบ่งงานออกเป็น 3 สาขาหลักคือ  

1. รังสีวินิจฉัย นักรังสีเทคนิคในสายงานนี้ ท าหน้าที่หลักในการถ่ายภาพทางรังสีจากเคร่ืองมือทางรังสีต่างๆ 
ได้แก่เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองฟลูออโรสโคป เคร่ืองเอกซเรย์เต้านม เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสร้าง
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ภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กก าทอน และเคร่ืองสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อให้รังสีแพทย์วินิจฉัยรอยโรค
จากภาพขทางรังสีส าหรับน าไปใช้ในการรักษาต่อไป 

2.รังสีรักษา นักรังสีเทคนิคในสายงานนี้ ท าหน้าที่หลักในการเลือกใช้อุปกรณ์ยึดตรึงผู้ป่วย สร้างภาพ
เอกซเรย์ส าหรับใช้วางแผนการรักษา ตรวจสอบต าแหน่งการรักษา และฉายรังสีแก่ผู้ป่วยมะเร็งจากเคร่ือง
ฉายรังสีโคบอลต์ และเคร่ืองเร่งอนุภาคพลังงานสูง 

3. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ นักรังสีเทคนิคในสายงานนี้ ท าหน้าที่หลักในการใช้สารกัมมันตภาพรังสีหรือสาร
เภสัชรังสีเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดยวิธีการสร้างภาพและวิเคราะห์จากรังสีที่ส่งออก
มาจากตัวผู้ป่วย โดยใช้เคร่ืองมือในการถ่ายภาพทางรังสีได้แก่ เคร่ือง Bone densitometer, Thyroid uptake, 
Gamma camera, PET-CT เป็นต้น 

 ในปัจจุบัน นักรังสีเทคนิคถือเป็นหนึ่งในสายงานทางการแพทย์ที่ขาดแคลนและมีค่าตอบแทนสูง 
เนื่องจากการพัฒนาในเทคโนโลยีของเคร่ืองมือทางรังสีวิทยาที่มีอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความใส่ในใน
สุขภาพมากยิ่งขึ้น แต่การผลิตบุคลากรทางรังสีเทคนิคมีอยู่อย่างจ ากัด จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
ระดับประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็นอีก
ทางเลือกที่น่าสนใจต่อผู้ที่ต้องการศึกษา เน่ืองจากมีความพร้อมในเร่ืองบุคลากรและเคร่ืองมือที่ทันสมัย  

 


