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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต   

สาขาวชิาวศิวกรรมทางการแพทย์ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   ศูนยรั์งสิต คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 

หมวดที ่1.  ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย : หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมทางการแพทย ์   
  ภาษาองักฤษ : Doctor of Philosopy  Program in Medical Engineering  
     
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย    ช่ือเตม็ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (วศิวกรรมทางการแพทย)์ 
   ช่ือยอ่ ปร.ด. (วศิวกรรมทางการแพทย)์ 
 ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็ Doctor of  Philosophy (Medical Engineering) 
   ช่ือยอ่ Ph.D. (Medical Engineering) 
3. วชิาเอก  
 - ไม่มี - 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 4.1  แผนการศึกษา แบบ 1.1     48   หน่วยกิต 
     (ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท) 
 4.2  แผนการศึกษา แบบ 2.1     48    หน่วยกิต 
     (ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท) 
 4.3  แผนการศึกษา แบบ 2.2     72    หน่วยกิต   
     (ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัให้โอนมาจาก
หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต) 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก  แผนการศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ศึกษา 3 ปี และแผนการศึกษา
แบบ 2.2 ศึกษา 4 ปี 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้   
  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
  เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวชิาวศิวกรรมทางการแพทย ์พ.ศ. 2552 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2555 

  ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555 
    เม่ือวนัท่ี  16  เดือน มกราคม พ.ศ.  2555 
  ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นหลกัสูตรและการจดัการศึกษา  
  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 10  เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
  ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2555 
    เม่ือวนัท่ี  19  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา  2557 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  8.1 วศิวกร ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น  วศิวกรโรงงาน วศิวกรซ่อมบ ารุง วิศวกรดา้นการออกแบบ วศิวกร 
   ขายอุปกรณ์ / เคร่ืองจกัร 
  8.2 นกัวจิยั 
  8.3 นกัวชิาการ 
  8.4 นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน 
  8.5 นกัเขียนโปรแกรม 
  8.6 นกัวชิาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยทีางวศิวกรรมทางการแพทย ์  
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9. ช่ือ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
 

ล าดบั 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบนั/ 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
1 3100100949xxx รองศาสตราจารย ์ นายวิโรจน์   ล่ิมตระการ 

(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
ปร.ด.(วิศวกรรมเคร่ืองกล),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546 
วศ.ม.(วิศวกรรมเคร่ืองกล),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538 
วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2533 

2 3501200061xxx รองศาสตราจารย ์ นางเกสร   สุวรรณประเสริฐ 
(คณะแพทยศาสตร์) 

Postdoctoral Fellow  
(สรีรวิทยาทางหลอดเลือดและหวัใจ), 
University of Missouri, Columbia 
USA,2541 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ -สรีรวิทยา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2534 
วท.ม.(สรีรวิทยา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2529 
วท.บ.(พยาบาลศาสตร์),วิทยาลยั
พยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลก, 
2521 

3 3409900168xxx อาจารย ์ นางสาวพชัรี คุณค ้าชู 
(คณะสหเวชศาสตร์) 

ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2548 
วท.ม.(ประสาทวิทยาศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2540 
วท.บ.(กายภาพบ าบดั), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2535 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต จงัหวดัปทุมธานี 
  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต จงัหวดัปทุมธานี 

คณะสหเวชศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต จงัหวดัปทุมธานี 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต จงัหวดัปทุมธานี 
คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต จงัหวดัปทุมธานี 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
   สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ ท่ีพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตรเป็นไปตามแผน 
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีอยา่งกา้วกระโดด รวมถึงความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมในประเทศ  ก่อให้เกิด
ทั้งความเปล่ียนแปลง  โอกาสและภยัคุกคาม  ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม  จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  โดยจะตอ้งมีการบริหารจดัการองค์กรความรู้อย่างเป็นระบบ  ทั้งการ
พฒันาหรือสร้างองคค์วามรู้  รวมถึงการประยุกตเ์ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มาผสมผสานร่วมกบัจุดแข็งใน
สั ง คมไทย   ป ระกอบกับ เ ป้ าหมา ย ยุท ธศ าสต ร์กระทรวง ศึกษา ธิ ก า รและแผนกลยุ ท ธ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  รวมทั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายทีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมทาง
การแพทยข์องประเทศไทย  ท่ีเนน้การพฒันาทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล  ซ่ึงตอ้งใชบุ้คลากรเฉพาะสาขา
ท่ีมีคุณภาพเป็นจ านวนมาก 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
                 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  ท่ีพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตรนั้น
ไดค้  านึงถึงการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมยุคพฒันาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีจ  าเป็นจะตอ้งใชว้ิศวกรหลากสาขาจ านวนมาก  
ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ  มีความเขา้ใจในผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีจะ
ช่วยช้ีน าและขบัเคล่ือนใหก้ารเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของ
สังคมไทย 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
     ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรใน
เชิงรุกท่ีมีศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามววิฒันาการทางเทคโนโลยทีางวศิวกรรมทางการแพทย ์ 
โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมเคร่ืองกลจ าเป็นตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานได้ทนัที และมี
ศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เขา้กบัลกัษณะงานทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขา้ใจใน
ผล กระทบของเทคโนโลยีดา้นวิศวกรรมทางการแพทยต่์อสังคม  โดยตอ้งปฏิบติัตนอย่างมืออาชีพ  มี
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คุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัดา้นมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
เทคโนโลยแีละการวจิยั  และการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
                 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  มีต่อพนัธกิจมหาวิทยาลยั
ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ เน่ืองจากมีผลต่อทศันคติของนกัศึกษา  และมีผลต่อบรรยากาศการเรียน
การสอน  การพฒันาหลกัสูตรจึงตอ้งเนน้และส่งเสริมแนวทางเพื่อการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิด

สอนเพือ่ให้บริการวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืน่) 
   - ไม่มี – 
 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ เป็นหลกัสูตรท่ีมีองค์ความรู้
แบบสหวิทยาการ ระหวา่งวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์เช่น แพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ เป็นต้น ผูท่ี้จบปริญญาจากหลักสูตรน้ีจะมีความรู้คู่
คุณธรรม มีประสบการณ์การท าวิจยัและพฒันาระดับสากล และมองประเด็นปัญหาอย่างบูรณาการ 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาในและต่างประเทศไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เช่น การพฒันาและผลิต
เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ช่วยในการตรวจวินิจฉยัทางการแพทย ์การพฒันาและสร้างอวยัวะเทียม การ
ช่วยบ าบดัรักษาโรคท่ีมีความยากและมีความส าคญัมากข้ึนทุกวนั อนัจะน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีและมี
คุณภาพของมนุษยต่์อไป 
 

1.2  ความส าคัญ 
ตลาดแรงงาน หรือ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  มีความตอ้งการบณัฑิตท่ีมีองคค์วามรู้บูรณาการในดา้น

วศิวกรรมทางการแพทยม์ากข้ึน ตามคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีสูงข้ึน เช่น โรงพยาบาลตอ้งการผูดู้แล
และบ ารุงรักษาระบบและเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีมีราคาแพง ซ่ึงปัจจุบนัอาศยัผูเ้ช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศ เช่น เคร่ืองเอ็กซเรยแ์ม่เหล็กไฟฟ้า เคร่ืองวดัสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ เป็นตน้ บริษทัท่ีขาย
อุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์ ตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ความช านาญในการศึกษาความตอ้งการของ
ตลาด การดูแลและสาธิตเคร่ืองมือ การติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบและเคร่ืองมือ รวมทั้งรัฐบาลให้
ความส าคญักบัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพมาก เช่น นโยบายประกนัคุณภาพดา้นสุขภาพของประเทศ 
นโยบายใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยบ์ริการสุขภาพมาตรฐาน (Health Hub) ระดบัโลก เป็นตน้ 
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 จากเหตุผลข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยงัมีความต้องการบุคลากรท่ีมีความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ทั้งในดา้นวิศวกรรมศาสตร์ การแพทย ์วิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ และเทคโนโลยี
สมยัใหม่เพื่อการวิจยัและพฒันา การใช้งานและบ ารุงรักษา การจัดหา การจดัการ และการบริหาร
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยอี์กเป็นจ านวนมาก ดงันั้นคณะวศิวกรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกบั 
คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เห็นถึงความส าคญัและความ
จ าเป็นดงักล่าว จึงไดท้  าการพฒันาหลกัสูตรวิศวกรรมทางการแพทย ์ในระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิตข้ึนมา 
เพื่อตอบสนองนโยบายและความตอ้งการดงักล่าว อนัจะน าไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพท่ีดีของ
ประชาชน ช่วยให้ประเทศมีองคค์วามรู้และเทคโนโลยีในดา้นดงักล่าวเป็นของตวัเอง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 
 1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  เพื่อใหบ้ณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมีลกัษณะดงัน้ี 
  1) ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเป็นสหวิทยาการระหวา่งองคค์วามรู้ดา้นวิศวกรรม 
   ทางการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์การแพทย ์
  2) ผลิตบณัฑิตท่ีสามารถสร้างงานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ พฒันาเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือ 
    เพื่อประโยชน์ทางดา้นวศิวกรรมทางการแพทย ์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยนื 
  3) ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 5 ปี นบัจากเปิดการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตร ดงัน้ี 
 

การพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
-  ปรับปรุงหลกัสูตรวศิวกรรม 
ทางการแพทยใ์หมี้มาตรฐานไม่
ต ่ากวา่ท่ี สกอ. ก าหนด 

-  พฒันาหลกัสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลกัสูตรในระดบัสากล 
  

-  เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
-  รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

-  ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อด 
คลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจ  
และการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลย ี

-  ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
ดา้นวศิวกรรมทางการแพทย ์

-  รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบ้ณัฑิตของ
ผูป้ระกอบการ 
-  ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจใน
ดา้นทกัษะ ความรู้ความสามารถ
ในการท างาน โดยเฉล่ียในระดบัดี 

-  พฒันาบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนและบริการวชิาการ ให้

-  สนบัสนุนบุคลากรดา้นการ
เรียนการสอนใหท้ างานบริการ

-  ปริมาณงานบริการวชิาการต่อ
อาจารยใ์นหลกัสูตร 
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การพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางวศิวกรรมทาง
การแพทยไ์ปใชง้านจริง 

วชิาการแก่องคก์รภายนอก 
 

 

 
หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

1.1.1   เป็นหลกัสูตรเตม็เวลา (ภาคกลางวนั) โดยจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 1.1.2  การจดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาค  โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีหน่ึง ๆ เป็น  2  ภาค 
การศึกษาปกติ  ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาท่ีบงัคบั  คือภาคหน่ึงและภาคสอง  ภาคหน่ึง ๆ มีระยะเวลา  15 
สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใช้เวลาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  แต่ให้เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ละรายวชิาใหก้บัภาคปกติ  ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบั 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  ในการเรียนชั้นปีท่ี 1 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
                 -ไม่มี- 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วนั – เวลาราชการปกติ     
   เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์    เวลา  9.00  น.  ถึง  17.00 น.  
   ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – กนัยายน  
   ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ 
   ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  ขอ้ 7  และมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 

แบบ 1 .1)  ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์  หรือ ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรม  
อุตสาหการ หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไปน้ี  วิทยาศาสตร์การแพทย์, 
เทคโนโลยีชีวภาพ, สาธารณสุข, เภสัชวิทยา, กายภาพบ าบดั , สาขาชีววิทยา, จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์
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การกีฬา หรือ ทนัตแพทยมหาบณัฑิต หรือปริญญามหาบณัฑิตสาขาสาขาอ่ืนๆ ตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการสัมภาษณ์ และคุณภาพของวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญามหาบณัฑิตอยูใ่นเกณฑดี์มาก 

แบบ 2.1)  ส า เ ร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์  หรือ ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรม  
อุตสาหการ หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไปน้ี  วิทยาศาสตร์การแพทย์, 
เทคโนโลยีชีวภาพ, สาธารณสุขศาสตร์, เภสัชวิทยา, กายภาพบ าบดั, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์
การกีฬา หรือ ทนัตแพทยศาสตรมหาบณัฑิต หรือปริญญามหาบณัฑิตสาขาอ่ืนๆ ตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

แบบ 2.2) ส าเร็จปริญญาบณัฑิตทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ หรือด้านวิศวกรรม
ศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ 
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไปน้ี  วิทยาศาสตร์การแพทย ์, เทคโนโลยีชีวภาพ, สาธารณสุข
ศาสตร์, เภสัชวิทยา, กายภาพบ าบดั, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์การกีฬา ทนัตแพทยศาสตร
บณัฑิต หรือ สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร และตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ีย
สะสมอย่างน้อย 3.00 ตามระบบคะแนน 4 แต้ม หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรใหมี้สิทธิสมคัรเขา้ศึกษาได ้

       นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมทางการแพทย ์ท่ีมีค่า
ระดบัเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป ลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแลว้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ตามความ
เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกบัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรให้ปรับเปล่ียนไปศึกษาหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมทางการแพทยไ์ดโ้ดยนกัศึกษาตอ้งสอบวดัคุณสมบติัให้ผา่นตาม
เกณฑ์และท าการศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ให้มีจ  านวนหน่วยกิตเท่ากบัท่ีก าหนดในโครงสร้าง
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และมีระยะเวลาในการศึกษาตามเกณฑก์ารศึกษาของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาดงักล่าว (ทั้งน้ีนกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้เขา้ศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตแลว้ ไม่
สามารถปรับกลบัมาเป็นหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตไดอี้ก) 

การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
1)  ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งผา่นการสอบสัมภาษณ์และ/หรือผา่นการสอบขอ้เขียน 
2)  ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส่งผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ 
ตอ้งไม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัสมคัร)  

3)  เง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นกัศึกษาขาดความเขม้แขง็เชิงวชิาการในวชิาพื้นฐานทางวิศวกรรมทางการแพทย ์  
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  ให้นักศึกษาเข้าเรียนวิชาพื้นฐานท่ีจ าเป็นโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนกัศึกษาปีละ  20  คน 

จ านวนนกัศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีท่ี 1 20 20 20 20 20 

ชั้นปีท่ี 2 - 20 20 20 20 

ชั้นปีท่ี 3 - - 20 20 20 

รวม 20 40 60 60 60 

คาดวา่จะจบการศึกษา - 20 20 20 20 
 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใชง้บประมาณ  ดงัน้ี 
  งบบุคลากร    126,200 บาท 
   หมวดเงินเดือน 126,200  บาท 
   หมวดค่าจา้งประจ า -  บาท 
  งบด าเนินการ   390,000 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน 360,000  บาท 
   หมวดค่าใชส้อย 10,000  บาท 
   หมวดค่าวสัดุ 10,000  บาท 
   หมวดสาธารณูปโภค 10,000  บาท 
  งบลงทุน    200,000 บาท 
   หมวดครุภณัฑ์ 200,000  บาท 
     รวมทั้งส้ิน 432,600 บาท 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษา  ประมาณ 72,000 บาทต่อปี โดยมีการบริหารจดัการเป็นโครงการ
บริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ)   
 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
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   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 

 2.8.1 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2553 ขอ้ 12.15 และ ขอ้ 19 
 2.8.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  ท่ีได้รับการอนุมติัให้ปรับเปล่ียนมาจากหลักสูตรปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย ์มาศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ทางการแพทย ์สามารถเทียบโอนวชิาไดทุ้กรายวิชาท่ีไดค้่าระดบัคะแนนไม่ต ่ากวา่ B  โดยนกัศึกษาท่ีไดรั้บการ
เทียบโอนรายวิชาบงัคบั จ  านวน 6 หน่วยกิต จะตอ้งศึกษารายวิชาทดแทนรายวิชาท่ีเทียบได้ดงักล่าวโดยให้
เลือกศึกษาจากวิชาเลือก ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร เพื่อใหส้ามารถศึกษารายวิชาไดค้รบตามโครงสร้างหลกัสูตร 
  2.8.3 นักศึกษาแผน ข ท่ีได้รับการอนุมติัให้ปรับเปล่ียนมาจากหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย ์มาศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย ์
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร จะเป็นผูพ้ิจารณาการเทียบโอนรายวิชา และตอ้งเป็นวิชาท่ีไดค้่าระดบัคะแนน
ไม่ต ่ากว่า B นกัศึกษาท่ีไดรั้บการเทียบโอนรายวิชาบงัคบั จ  านวน 6 หน่วยกิต จะตอ้งศึกษารายวิชาทดแทน
รายวิชาท่ีเทียบไดด้งักล่าวโดยให้เลือกศึกษาจากวิชาเลือก ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อใหส้ามารถศึกษารายวชิาไดค้รบตามโครงสร้างหลกัสูตร 
 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา   

 1. แผนการศึกษา แบบ 1.1     48   หน่วยกิต 
    (ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท) 
 2. แผนการศึกษา แบบ 2.1     48    หน่วยกิต 
    (ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท) 
 3. แผนการศึกษา แบบ 2.2     72    หน่วยกิต   

    (ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัให้โอนมา 
     จากหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต) 

 ระยะเวลาศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา โดยแต่ละแผนการศึกษาก าหนด
ระยะเวลาการศึกษา  เป็นดงัน้ี 
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1. นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบณัฑิตใช้เวลาการศึกษาอย่างน้อย 8 ภาค
การศึกษาปกติ (4 ปีการศึกษา) อย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ (8 ปีการศึกษา) นบัตั้งแต่วนัข้ึน
ทะเบียนนกัศึกษา 

2. นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบณัฑิตใช้เวลาการศึกษาอย่างน้อย  6  
ภาคการศึกษาปกติ (3 ปีการศึกษา) อยา่งมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ (5 ปีการศึกษา) นบัตั้งแต่ข้ึน
ทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

3. นักศึกษาท่ีโอนมาจากหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรรมทาง
การแพทย ์ใช้เวลาการศึกษาอย่างน้อย  8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปีการศึกษา) อย่างมากไม่เกิน 16 ภาค
การศึกษาปกติ (8 ปีการศึกษา) นับตั้งแต่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา และนักศึกษาจะไม่สามารถโอน
กลบัไปศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตไดอี้ก 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   
    3.1.2.1 แบบ 1  (ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์) 
     1) วชิาเสริมพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิตรวม)                6         หน่วยกิต 
    2) วทิยานิพนธ์          48  หน่วยกิต 
     3.1.2.2 แบบ 2.1 (ศึกษารายวชิาและท าวทิยานิพนธ์)  
     1) รายวชิา  ไม่นอ้ยกวา่   12 หน่วยกิต 
      1.1) วชิาเสริมพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิตรวม)   6        หน่วยกิต 
     1.2) วชิาบงัคบั      6 หน่วยกิต 
     1.3) วชิาเลือก    6 หน่วยกิต 
    2) วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
     3.1.2.3 แบบ 2.2 (ศึกษารายวชิาและท าวทิยานิพนธ์)  
     1) รายวชิา  ไม่นอ้ยกวา่   24 หน่วยกิต 
      1.1) วชิาเสริมพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิตรวม)   6        หน่วยกิต 
     1.2) วชิาบงัคบั      6 หน่วยกิต 
     1.3) วชิาเลือก                18 หน่วยกิต 
    2) วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
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  3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร     
  รหัสวชิา 

รายวชิาในหลกัสูตรประกอบดว้ย อกัษรยอ่ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวั โดยมีความหมาย 
ดงัน้ี  
อกัษรยอ่ มอ (MN)    หมายถึง อกัษรยอ่ของสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ทางการแพทย ์
เลขหลกัหน่วย  หมายถึง ล าดับวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา 
เลขหลกัสิบ  หมายถึง กลุ่มของลกัษณะวชิา 
 เลข 1  หมายถึง   วชิาบงัคบั, สัมมนา 
 เลข 2  หมายถึง   วชิาในหมวดวชิาชีวกลศาสตร์ 
 เลข 3  หมายถึง   วชิาในหมวดวชิาการประมวลผลสัญญาณทาง 

  การแพทย ์
 เลข 4  หมายถึง   วชิาในหมวดวชิาปัจจยัมนุษยใ์นงานวศิวกรรมและ 

  การยศาสตร์ 
 เลข 5  หมายถึง   วชิาในหมวดวชิาการจ าลองทางสรีรวทิยาและ 
      วศิวกรรมทางการแพทย ์
เลขหลกัร้อย หมายถึง ระดับของวชิา 
 เลข  5    หมายถึง  วชิาเสริมพื้นฐาน 
 เลข  6-7    หมายถึง  วชิาระดบัปริญญาโท, ปริญญาเอก 
 เลข  900       หมายถึง  วชิาวทิยานิพนธ์   
 
    3.1.3.1  วิชาเสริมพืน้ฐาน (ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีพืน้ฐาน) นกัศึกษาสามารถลงทะเบียน

ในภาคฤดูร้อนก่อนเปิดภาคการศึกษาไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
ทั้งน้ีการเลือกศึกษาวชิาดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
                       (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
มอ. 510  วศิวกรรมทางการแพทยเ์บ้ืองตน้      2  (2-0-6) 
MN 510  Introduction to Medical Engineering 
มอ. 511  คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์            2  (2-0-6) 
MN 511  Mathematics for Engineers 
 



มคอ.2 
 

 14 

รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
                       (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
มอ. 512  กายวภิาคศาสตร์                      2  (2-0-6) 
MN 512  Anatomy 
มอ. 513  สรีรวทิยา                  2  (2-0-6) 
MN 513  Physiology 
 
 3.1.3.2  วชิาบังคับ   นกัศึกษาตอ้งศึกษาวชิาบงัคบัจ านวน  6   หน่วยกิต  ดงัต่อไปน้ี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 

มอ. 610  วธีิวจิยั                  3  (3-0-9) 
MN 610  Research Methodology 
มอ. 611  คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ทางการแพทย ์            2  (2-0-6) 
MN 611  Mathematics for Medical Engineering 
มอ. 612  สัมมนาทางวศิวกรรมทางการแพทย ์               1  (1-0-3) 
MN 612  Medical Engineering Seminar 
 
 3.1.3.3  วิชาเลือก  นกัศึกษาจะตอ้งเลือกศึกษา จาก 4 หมวดวิชา ไดแ้ก่  หมวดวิชา 
ชีวกลศาสตร์ หมวดวชิาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์  หมวดวิชาปัจจยัมนุษยใ์นงานวิศวกรรม
และการยศาสตร์  หมวดวิชาการจ าลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย ์ โดยการเลือกศึกษา
วิชาดงักล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  หรือ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  นกัศึกษาแผนการศึกษา 2.1 ให้เลือกศึกษารายวิชา จ านวน  6  หน่วยกิต  
ส่วนนกัศึกษาแผนการศึกษา 2.2 ให้เลือกศึกษารายวิชาจ านวน 18 หน่วยกิต รายวิชาในหมวดต่างๆ  มี
ดงัน้ี   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา          หน่วยกติ  
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

 
หมวดวชิาชีวกลศาสตร์ 
มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวสัดุชีวภาพ      3 (3-0-9) 
MN620 Biomechanics and Biomaterials 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
                       (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
มอ. 621 การประยกุตร์ะเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนตใ์นชีวกลศาสตร์  3 (3-0-9) 
MN621 Finite Element Method in Biomechanics 

มอ. 622 ชีวกลศาสตร์ดา้นการเคล่ือนไหวของร่างกายมนุษย ์   3 (3-0-9) 
MN622 Biomechanics of Human Movement 

มอ. 623 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์บบบูรณาการในวศิวกรรมการแพทย ์3 (3-0-9) 
MN623 Integrated Product Design and Development in Medical Engineering 

มอ. 624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและกลา้มเน้ือ    3 (3-0-9) 
MN624 Orthopaedic Biomechanics 

มอ.625  เทคโนโลยกีารผลิตขั้นสูงของอุปกรณ์และอวยัวะเทียมทางการแพทย ์ 3 (3-0-9) 
MN625 Advanced Manufacturing Technologies of Medical Devices and Implants 

มอ.626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน       3 (3-0-9) 
MN626 Dental Biomechanics 

มอ.627 หวัขอ้พิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1     3 (3-0-9) 
MN627 Special Topics in Biomechanics 1 

มอ.628 หวัขอ้พิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2      3 (3-0-9) 
MN628 Special Topics in Biomechanics 2 

หมวดวชิาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ 
มอ. 630 ชีวสถิติ        3 (3-0-9) 
MN630 Biostatistics 

มอ. 631 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางการแพทย ์    3 (3-0-9) 
MN631 Biomedical Measurement and Instrument 

มอ. 632 โทรเวชกรรม        3 (3-0-9) 
MN632 Telemedicine 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
                       (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
มอ. 633 วงจรกรองแบบปรับตวั       3 (3-0-9) 
MN633 Adaptive Filtering 

มอ. 634 วศิวกรรมทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ      3 (3-0-9) 
MN634 Rehabilitation Engineering 

มอ. 635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซ่ี     3 (3-0-9) 
MN635 Neural Network and Fuzzy Systems 

มอ. 636 การประมวลผลภาพทางการแพทย ์     3 (3-0-9) 
MN636 Medical Image Processing 

มอ. 637 การประมวลผลสัญญาณขั้นสูง      3 (3-0-9) 
MN637 Advanced Signal Processing  

หมวดวชิาปัจจัยมนุษย์ในงานวศิวกรรมและการยศาสตร์ 
มอ. 640 หลกัการทางดา้นการยศาสตร์      3 (3-0-9) 
MN 640 Ergonomics Principles 

มอ. 641 กายวภิาคและสรีรวทิยาในการท างาน      3 (3-0-9) 
MN641 Anatomy and Work Physiology 

มอ. 642 ชีวกลศาสตร์ในการท างาน       3 (3-0-9) 
MN 642 Occupational Biomechanics 

มอ. 643 ปัจจยัมนุษยท์างจิตสังคมและส่ิงแวดลอ้ม    3 (3-0-9) 
MN 643 Human Psychosocial and Physical Environmental Aspects 

มอ. 644 การวเิคราะห์และออกแบบงาน      3 (3-0-9) 
MN 644 Work Analysis and Design 

มอ. 645 สุขภาพในการท างาน ความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดี  3 (3-0-9) 
MN 645 Occupational Hygiene, Safety and Well-Being 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
                       (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
มอ. 646 ปฏิบติัการทางชีวกลศาสตร์และสรีระวทิยาในการท างาน  1 (0-3-0) 
MN 646 Biomechanics and Work Physiology Lab 

มอ. 647 ปฏิบติัการเคร่ืองมือและวธีิการวดัการท างาน    1 (0-3-0) 
MN 647 Work Measurement and Instrumentation Lab 

มอ. 648 หวัขอ้ปัจจุบนัในดา้นการยศาสตร์     3 (3-0-9) 
MN 648 Current Topics in Ergonomics  

หมวดวชิาการจ าลองทางสรีรวทิยาและวศิวกรรมทางการแพทย์ 
มอ. 650 วธีิทดลองทางสรีรวทิยาและเคร่ืองมือ     3 (1-6-5) 
MN650 Experimental  Method in Physiology and Instruments 

มอ. 651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย ์      3 (3-0-9) 
MN651 Human Biomechanics 

มอ. 652 วศิวกรรมทางการแพทยข์องเซลลแ์ละเน้ือเยือ่    3 (3-0-9) 
MN 652 Cell and Tissue medical Engineering 

มอ. 653 การประมวลสัญญาณประสาทและการส่งผา่นสัญญาณประสาท  3 (3-0-9) 
MN 653 Neural Signal Processing and Neural Transmission 

มอ. 654 หลกัการขนส่งยาและสารชีวภาพออกฤทธ์ิในร่างกาย   3 (3-0-9) 
MN654 Principle of Drug and Bioactive Compound Transport in Body 

มอ. 655 แบบจ าลองทางสรีรวทิยาและชีวการแพทย ์    3 (3-0-9) 
MN655 Physiology and Biomedical Modeling 

มอ. 656 สรีรวทิยาการกีฬาส าหรับวศิวกรรมทางการแพทย ์   3 (3-0-9) 
MN656 Sport Physiology for Medical Engineering  

 3.1.3.4  วทิยานิพนธ์   
มอ.900  วทิยานิพนธ์              36 - 48  หน่วยกิต  
MN900 Dissertation 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
วชิาเสริมพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกติ)  หากจ าเป็นหลกัสูตรอาจก าหนดให้นกัศึกษาเรียน

วชิาเสริมพื้นฐานก่อนเปิดภาคแรกในปีการศึกษาท่ี 1 จ  านวนไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
มอ. 510  วศิวกรรมทางการแพทยเ์บ้ืองตน้     2  หน่วยกิต 
มอ. 511  คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์      2  หน่วยกิต 
มอ. 512  กายวภิาคศาสตร์                                2  หน่วยกิต 
มอ. 513  สรีรวทิยา                                          2  หน่วยกิต 
     รวม     6  หน่วยกติ 

 

แผนการศึกษา แบบ 1.1 
ปีการศึกษาที ่1  

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
มอ. 900 วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต มอ. 900 วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต 
สอบวดัคุณสมบัต ิ    
รวม  9  หน่วยกิต รวม  9  หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
มอ. 900 วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต มอ. 900 วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต 
รวม  9  หน่วยกิต รวม  9  หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
มอ. 900 วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต มอ. 900 วทิยานิพนธ์  3  หน่วยกิต 
รวม  9  หน่วยกิต รวม  3  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 
 

ปีการศึกษาที ่1 

แบบ 2.1 แบบ 2.2 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่1 
มอ. 610 วธีิวจิยั  3  หน่วยกิต มอ. 610 วธีิวจิยั  3  หน่วยกิต 
มอ. 611 คณิตศาสตร์วศิวกรรมทาง 
              การแพทย ์   

 2  หน่วยกิต มอ. 611 คณิตศาสตร์วศิวกรรมทาง 
              การแพทย ์   

 2  หน่วยกิต 

มอ. 612 สัมมนาวศิวกรรมทางการแพทย ์           1  หน่วยกิต มอ. 612 สัมมนาวศิวกรรมทางการแพทย ์           1  หน่วยกิต 
รวม  6  หน่วยกิต รวม  6  หน่วยกิต 
ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่2 
มอ. xxx  วชิาเลือก 3  หน่วยกิต มอ. xxx  วชิาเลือก 3  หน่วยกิต 
มอ. xxx  วชิาเลือก 3  หน่วยกิต มอ. xxx  วชิาเลือก 3  หน่วยกิต 
สอบวดัคุณสมบัติ  มอ. xxx  วชิาเลือก 3  หน่วยกิต 
รวม 6  หน่วยกิต รวม 9  หน่วยกิต 

 

ปีการศึกษาที ่2 

แบบ 2.1 แบบ 2.2 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่1 
มอ. 900 วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต มอ. xxx  วชิาเลือก 3  หน่วยกิต 
  มอ. xxx  วชิาเลือก 3  หน่วยกิต 
  มอ. xxx  วชิาเลือก 3  หน่วยกิต 
  สอบวดัคุณสมบัติ  
รวม 9  หน่วยกิต รวม 9  หน่วยกิต 

 

แบบ 2.1 แบบ 2.2 

ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่2 
มอ. 900 วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต มอ. 900 วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
รวม 9  หน่วยกิต รวม 12  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที ่3 

แบบ 2.1 แบบ 2.2 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่1 
มอ. 900 วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต มอ. 900 วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต 
รวม  9  หน่วยกิต รวม  9  หน่วยกิต 
ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่2 
มอ. 900 วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต มอ. 900 วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต 
รวม  9  หน่วยกิต รวม  9  หน่วยกิต 
    

 
ปีการศึกษาที ่4 

แบบ 2.2 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
มอ. 900 วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต มอ. 900 วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต 
รวม  9  หน่วยกิต รวม  9  หน่วยกิต 

   
3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา   

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

3.1.5.1 วชิาเสริมพืน้ฐาน  
         

มอ. 510 วศิวกรรมทางการแพทย์เบือ้งต้น     2 (2-0-6) 
MN 510 Introduction to Medical Engineering  
                       ประวติัวิศวกรรมการแพทย์ ภาพรวมของงานทางด้านวิศวกรรมการแพทย์ พื้นฐาน
กลศาสตร์ชีวภาพ การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย ์เคร่ืองมือวดัทางการแพทย ์การยศาสตร์ ปัจจยั
มนุษย ์วิศวกรรมทางเน้ือเยื่อ วิศวกรรมทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  วิชาน้ีวดัผลเป็น 2 ระดบัคือ P (ผา่น) 
และ N (ไม่ผา่น) 
 
มอ. 511 คณติศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์      2 (2-0-6) 
MN 511 Mathematics for Engineers  
                    พื้นฐานแคลคูลสั: อนุพนัธ์และการประยกุต ์ เทคนิคการปริพนัธ์และการประยกุต ์ เรขาคณิต
วเิคราะห์ส าหรับภาคตดักรวย สมการล าดบัสอง การแปลงเวกเตอร์ของพิกดั พิกดัขั้วและฟังกช์ัน่หลาย
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ตวัแปร การหาอนุพนัธ์บางส่วน การหาปริพนัธ์หลายชั้น ตวัแปรเชิงซอ้น การประยกุตพ์ีชคณิตเชิงเส้น 
สมการเชิงอนุพนัธ์และการประยกุต ์ วธีิและการประยกุตใ์ชต้วัเลขในการแกไ้ขปัญหา วชิาน้ีวดัผลเป็น 2 
ระดบัคือ P (ผา่น) และ N (ไม่ผา่น) 
 

มอ. 512 กายวภิาคศาสตร์       2 (2-0-6) 
MN 512 Anatomy  
                       ศึกษาหน้าท่ีการงานของอวยัวะ ระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ ระบบการ
ไหลเวยีนโลหิตและน ้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบ
สืบพนัธ์ุ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมทางการแพทย ์วชิาน้ีวดัผลเป็น 2 ระดบัคือ P (ผา่น) และ N (ไม่ผา่น) 
 

มอ. 513 สรีรวิทยา        2 (2-0-6) 
MN 513 Physiology  
                       หน้าท่ีสรีรวิทยาระบบต่างๆ ของร่างกายท่ีเก่ียวขอ้งทางวิศวกรรมทางการแพทย ์ได้แก่ 
ระบบประสาท ระบบกล้ามเน้ือและโครงกระดูก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ไตและระบบขบัถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อและการสืบพนัธ์ุ วิชาน้ีวดัผลเป็น 2 ระดบัคือ P 
(ผา่น) และ N (ไม่ผา่น) 
 

3.1.5.2 วชิาบังคับ          
 

มอ. 610 วธีิวจัิย        3 (3-0-9) 
MN 610 Research Methodology  
                       หลักการของการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติศาสตร์ส าหรับการ
ศึกษาวจิยัและการวางแผนวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปรความหมาย สรุป
และข้อเสนอแนะผลวิจยั และจริยธรรมในการศึกษาหรือค้นควา้ในคนและสัตว์ การพิจารณาและ
ประเมินความจ าเป็น ความเส่ียงและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  ขั้นตอนและการขอรับความยิมยอมของผูถู้ก
วจิยั กฎหมายขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมการวจิยั และความส าคญัของการขออนุมติักรรมการจริยธรรม
การท าวจิยั 
 

มอ. 611 คณติศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์     2 (2-0-6) 
MN 611 Mathematics for Medical Engineering  
                       ภาพรวมของวิธีทางคณิตศาสตร์ในงานวิจยัด้านชีวการแพทย ์สมการอนุพนัธ์ สมการ
อนุพนัธ์ยอ่ย ระบบสุ่ม การแปลงสามญั การหาค่าเหมาะท่ีสุด ขั้นตอนวิธีการคน้หา การกรอง และการ
วเิคราะห์อนุกรมเวลา การสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบชีวการแพทย ์ แบบจ าลองแบบแจกแจง
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และไม่แจกแจงในกระบวนการทางไฟฟ้า เคร่ืองกลและเคมีในการประยุกตก์บัระบบเซลล์ ระบบเน้ือเยื่อ
และระบบอวยัวะ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 

มอ. 612 สัมมนาทางวศิวกรรมทางการแพทย์       1 (1-0-3) 
MN 612 Medical Engineering Seminar   
                        การศึกษาหรือคน้ควา้เก่ียวกบัปัญหาพิเศษในสาขาวิศวกรรมทางการแพทยโ์ดยได้รับ
มอบหมายจากอาจารยผ์ูส้อน ในระหวา่งการศึกษา  นกัศึกษาจะตอ้งท ารายงาน และน าเสนอผลการศึกษา
ต่อผูเ้ขา้ร่วมวชิาสัมมนา        
 

3.1.5.3 วชิาเลอืก 
 

หมวดวชิาชีวกลศาสตร์ 
 
มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวสัดุชีวภาพ      3 (3-0-9) 
MN 620 Biomechanics and Biomaterials  
                       พื้นฐานกลศาสตร์ชีวภาพ แรง พลงังาน สมดุล แรงเสียดทาน การเคล่ือนท่ี ของส่วนต่าง ๆ 
ของอวยัวะร่างกายและอวยัวะเทียม และลกัษณะเฉพาะของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบโครง
กระดูก ระบบกลา้มเน้ือและระบบไหลเวยีนโลหิต เป็นตน้ สมบติัของวสัดุชีวภาพ การวเิคราะห์ความเคน้
และความเครียด มาตรฐานการผลิตและการทดสอบ และการประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมทาง
การแพทย ์
                    
มอ. 621 การประยุกต์ระเบียบวธีิไฟไนต์เอลเิมนต์ในชีวกลศาสตร์  3 (3-0-9) 
MN 621 Finite Element Method in Biomechanics 
                     ทฤษฎีและขั้นตอนของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนตใ์นการวิเคราะห์ปัญหาในชิวกลศาสตร์ 
การหาสมการไฟไนต์ดว้ยวิธีถ่วงน ้ าหนกัเศษตกคา้ง ขั้นตอนการท างานของซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต ์
การประยกุตร์ะเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนตใ์นชีวกลศาสตร์ และตวัอยา่งการประยกุต ์
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รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

 
มอ. 622 ชีวกลศาสตร์ด้านการเคลือ่นไหวของร่างกายมนุษย์   3 (3-0-9) 
MN 622 Biomechanics of Human Movement  
                        การเขา้ใจหลกัการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และกฏท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ทางชีวกลศาสตร์ 
เพื่อศึกษาการน าเอาหลกัการทางชีวกลศาสตร์ไปประยกุตแ์ละเขา้ใจเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของมนุษย ์และ
ผลกระทบต่างๆ ไปยงัร่างกายของมนุษย ์เช่น กลศาสตร์ แรงเสียดทาน จลศาสตร์ จลนศาสตร์ กลศาสตร์
ของไหล พลศาสตร์ของไหล การวเิคราะห์การเดิน และการวเิคราะห์ท่าทาง  
 
มอ. 623 การออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์แบบบูรณาการในวศิวกรรมการแพทย์ 3 (3-0-9) 
MN 623 Integrated Product Design and Development in Medical Engineering  
                       การออกแบบผลิตภณัฑ์โดยค านึงถึงหลักทางวิศวกรรม การออกแบบเพื่อผลิตในเชิง
อุตสาหกรรม และ โอกาสทางธุรกิจส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้นเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรม
การแพทย ์หวัขอ้ประกอบดว้ย วธีิการออกแบบ การสร้างแบบจ าลอง การตดัสินใจ ความเส่ียง ราคา วสัดุ
และการเลือกวิธีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การท างานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
นวตักรรมใหม ่
 

มอ. 624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและกล้ามเนือ้     3 (3-0-9) 
MN 624 Orthopaedic Biomechanics  
                       ศึกษาหลกัการทางชีวกลศาสตร์ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นดา้นระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ กาย
วภิาคศาสตร์ การท างานของระบบกระดูกและกลา้มเน้ือในลกัษณะของของแข็งและแรงท่ีมากระท า โดย
เน้นในส่วนของขอ้ต่อ (การเคล่ือนไหว แรงและการถ่ายเท) กระดูก เน้ือเยื่ออ่อน (กระดูกอ่อน เอ็น
กระดูกและกล้ามเน้ือ) กลศาสตร์ในระดบัเซลล์และวิศวกรรมทางเน้ือเยื่อ ศึกษาหัวขอ้เฉพาะรวมถึง
การศึกษาระบบกระดูกและกลา้มเน้ือในทางคลินิก การหกัของกระดูก การวิเคราะห์วสัดุยึดตรึงกระดูก 
และการใช ้MRI และ CT เพื่อดูการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ 
 
มอ. 625 เทคโนโลยกีารผลติข้ันสูงของอุปกรณ์และอวยัวะเทยีมทางการแพทย์ 3 (3-0-9) 
MN 625 Advanced Manufacturing Technologies of Medical Devices and Implants  
                       ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เทคโนโลยีการสร้างตน้แบบอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี
เลเซอร์และการผลิตอย่างรวดเร็ว ท่ีใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย ์วสัดุยึดตรึงกระดูก รากเทียม และ
หลอดเลือดเทียม 
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มอ. 626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน       3 (3-0-9) 
MN 626  Dental Biomechanics  
                       ชีวกลศาสตร์ของฟันครอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวกลศาสตร์ของฟัน วิเคราะห์
ปัญหาทางกลของฟัน ทั้ งในรากเทียมและทันตกรรมจัดฟัน  รวมทั้ งกลศาสตร์ของฟันธรรมชาติ  
นอกจากนั้นชีวกลศาสตร์ยงัครอบคลุมถึงประเด็นวจิยัในปัจจุบนั 
 
มอ. 627 หัวข้อพเิศษทางชีวกลศาสตร์ 1     3 (3-0-9) 
MN 627  Special Topics in Biomechanics 1  
                      เป็นวชิาเก่ียวกบัการพฒันาวชิาการใหม่ ๆ  ทางดา้นชีวกลศาสตร์ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ 
 
มอ. 628 หัวข้อพเิศษทางชีวกลศาสตร์ 2     3 (3-0-9) 
MN 628  Special Topics in Biomechanics 2  
                       เป็นวชิาเก่ียวกบัการพฒันาวชิาการใหม่ ๆ  ทางดา้นชีวกลศาสตร์ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ              
 
หมวดวชิาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ 
มอ. 630 ชีวสถิติ        3 (3-0-9) 
MN 630 Biostatistics  
                   สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นพื้นฐาน ตวัแปรสุ่มแบบต่อเน่ืองและแบบไม่ต่อเน่ือง การ
กระจายตวัของตวัแปรสุ่ม การทดสอบสมมุติฐานของตวัแปรแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง การรักษาแบบ
หลายวธีิ การถดถอยเชิงเส้น การวเิคราะห์ขอ้มูลการอยูร่อด ออกแบบการทดสอบทางคลินิก 
 

มอ. 631 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางการแพทย์     3 (3-0-9) 
MN 631 Biomedical Measurement and Instrument  
                   การออกแบบและเข้าใจสถาปัตยกรรมเคร่ืองมือวดัพารามิเตอร์ทางสรีรวิทยา เช่น 
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ ปริมาณออกซิเจนในเลือด คล่ืนสมอง แรงดันและอุณหภูมิภายในหัวใจ เป็นต้น 
เคร่ืองมือวดัในหอ้งปฎิบติัการทางคลินิก อุปกรณ์ทางการแพทยต่์างๆ 
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มอ. 632 โทรเวชกรรม       3 (3-0-9) 
MN 632 Telemedicine  
                   การประมวลผลสัญญาณส าหรับการประยุตท์างดา้นโทรเวชกรรม การบีบอดัสัญญาณทาง
การแพทย ์การเขา้รหัสและส่ือสารขอ้มูลทางการแพทยท์ั้งแบบอนาลอกและดิจิตอล เว็บเทคโนโลยี
ส าหรับเครือข่ายทางการแพทย ์
                     

มอ. 633 วงจรกรองแบบปรับตัว      3 (3-0-9) 
MN 633 Adaptive Filtering  
                   วงจรกรองวเีนอร์ การท านายแบบเชิงเส้น วงจรกรองชนิดค่าก าลงัสองเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด วงจร
กรองชนิดค่าก าลงัสองเฉล่ียน้อยท่ีสุดแบบบรรทดัฐาน วงจรกรองชนิดก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบเรียกซ ้ า 
วงจรกรองคาลแมน การติดตามระบบท่ีแปรตามเวลา 
 

มอ. 634 วศิวกรรมทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ     3 (3-0-9) 
MN 634 Rehabilitation Engineering  
                   บทน าสู่เทคโนโลยีการฟ้ืนฟู การตรวจวดัทางชีวกลศาสตร์และการวิเคราะห์การเคล่ือนท่ี
มนุษย ์การจ าลองการเคล่ือนท่ี อุปกรณ์พยุง อวยัวะเทียม เคร่ืองช่วยเหลือในการนัง่และรถคนพิการ การ
กระตุน้ดว้ยไฟฟ้าและเทคโนโลยกีารฟ้ืนฟูชั้นสูงอ่ืน ๆ 
 
มอ. 635 ระบบโครงข่ายประสาทเทยีมและระบบฟัซซ่ี    3 (3-0-9) 
MN 635 Neural Network and Fuzzy Systems  
                   ทฤษฎีเครือข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซ่ีลอจิก ระบบฟัซซ่ีแบบปรับค่า โครงสร้างและ
พลศาสตร์ของหน่วยประสาท การเรียนรู้แบบมีการแนะน าและไม่มีการแนะน า การประยุกตใ์ชใ้นการ
ควบคุม รู้จ  ารูปแบบ สร้างแบบจ าลองแบบไม่เชิงเส้น การประมวลผลสัญญาณ และการประยุกต์ทาง
การแพทย ์
 
มอ. 636 การประมวลผลภาพทางการแพทย์     3 (3-0-9) 
MN 636  Medical Image Processing  
                    วิวฒันาการการประมวลผลภาพ โครงสร้างขอ้มูลภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การ
จ าแนกภาพ การบีบอดัและการคืนสภาพของภาพ การประยกุตก์ารประมวลผลภาพทางการแพทย ์
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มอ. 637 การประมวลผลสัญญาณข้ันสูง     3 (3-0-9) 
MN 637 Advanced Signal Processing  
                   หลักการพื้นฐานของสัญญาณแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ืองทางเวลา และสัญญาณแบบ
ดิจิตอล การคอนโวลูชั่น อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การวิเคราะห์สเปคตรัมของสัญญาณทั้ ง
แบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ืองทางเวลา การออกแบบตวักรองแบบอนาลอกและดิจิตอล การวิเคราะห์
สัญญาณแบบเวลาและความถ่ี การแปลงฟูเรียร์แบบช่วงเวลาสั้น การแปลงเวฟเล็ทแบบต่อเน่ืองและแบบ
ไม่ต่อเน่ือง การประยกุตใ์นสัญญาณทางการแพทย ์เช่น คล่ืนไฟฟ้าสมองและคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ              
 
หมวดวชิาปัจจัยมนุษย์ในงานวศิวกรรมและการยศาสตร์ 
 
มอ. 640 หลกัการทางด้านการยศาสตร์      3 (3-0-9) 
MN 640 Ergonomics Principles  
                   บทบาทและความส าคญัของการยศาสตร์ ความหมายของงานด้านการยศาสตร์ วิชาชีพ
ทางดา้นการยศาสตร์ (Certification of Professional Ergonomics) ความเขา้ใจเก่ียวกบั Macro and Micro 
Ergonomics  ปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยศาสตร์ ค่าใช้จ่ายและ
ผลกระทบต่อเน่ืองทางสังคม สภาพทางสังคม กฏหมาย และแรงจูงใจจากภายนอกต่อการพฒันางานดา้น
การยศาสตร์  ความเขา้ใจเก่ียวกบัมนุษยใ์นระบบงาน (human in work system environment)  ทฤษฎี
ปัจจัยเส่ียงและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์-เคร่ืองมือเคร่ืองจักร-สภาพแวดล้อม ในระบบต่างๆ 
โดยเฉพาะระบบงาน ปัจจยัมนุษยท์างดา้นวิศวกรรม ความสามารถและขอ้จ ากดั  หลกัการส าคญัในการ
ออกแบบทางดา้นการยศาสตร์ การออกแบบเฉพาะบุคคล หรือ ออกแบบส าหรับผูใ้ชร่้วมกนัจ านวนมาก 
การออกแบบสภาพแวดลอ้ม เช่น แสง เสียง อากาศ อุณหภูมิ เป็นตน้ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสังคมและงาน 
การออกแบบและวเิคราะห์ระบบงาน 
 
มอ. 641 กายวภิาคและสรีรวทิยาในการท างาน     3 (3-0-9) 
MN 641 Anatomy and Work Physiology  
                   ความเขา้ใจเก่ียวกบักายวภิาคของร่างกายมนุษย ์ การตอบสนองทางสรีระวทิยาท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมท่ีท าและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่ในขณะท ากิจกรรมนั้นๆ  ผลกระทบต่อการเผาผลาญอาหาร  
ผมกระทบต่อระบบประสาทควบคุมกล้ามเน้ือ ผลกระทบต่อระบบหายใจ ผลกระทบต่อระบบการ
ไหลเวยีนของเลือด ผลกระทบต่ออุณหภูมิของร่างกาย  ผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการท า
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กิจกรรม  ตารางในการท างานและจงัหวะการท างานของร่างกาย ผลกระทบจากความหนกัเบาของงานท่ี
ต่างกนั ผลกระทบของการท างานต่อเน่ืองและการท างานเป็นกะ ความลา้และการฟ้ืนตวัของร่างกาย 
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มอ. 642 ชีวกลศาสตร์ในการท างาน      3 (3-0-9) 
MN 642 Occupational Biomechanics  
                   หลักการส าคญัทางด้านชีวกลศาสตร์ เช่น การท างานและแรงของกล้ามเน้ือ กลไกการ
บาดเจ็บและความล้า เป็นตน้  เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวกลศาสตร์ในการศึกษาและออกแบบงาน
ชั้นสูง  การวดัคุณลกัษณะมนุษยท่ี์ใชใ้นทางกลศาสตร์ เคร่ืองมือวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานชีวกลศาสตร์  การ
วิเคราะห์การเคล่ือนไหว การท างานของ ความดนัในช่องทอ้ง การวิเคราะห์แรงกระท าต่อร่างกายต่างๆ 
ทั้งจากภายในและภายนอก ลกัษณะขอ้ต่อของร่างกายการเคล่ือนไหวและขอ้จ ากดั แบบจ าลองทางชีวกล
ศาสตร์เพื่อวเิคราะห์แรง เทคนิคท่ีใชใ้นการศึกษาและการประเมินความเส่ียงต่อการบาดเจ็บและเสียหาย
ของระบบกระดูกและกลา้มเน้ือท่ีประยุกตใ์ชส้ าหรับการปรับปรุงลกัษณะงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
ลดปัญหาการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกลา้มเน้ือในงานท่ีตอ้งใชแ้รงจากร่างกายทั้งในลกัษณะของ
การนัง่หรือยนืท างานรวมถึงการยกเคล่ือนยา้ยส่ิงของ 
 

มอ. 643 ปัจจัยมนุษย์ทางจิตสังคมและส่ิงแวดล้อม    3 (3-0-9) 
MN 643 Human Psychosocial and Physical Environmental Aspects  
                   ความรู้เก่ียวกบัการท างานของระบบสมองของมนุษย ์ลกัษณะพฤติกรรมของมนุษยแ์ละ
ความสามารถต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ลกัษณะของขอ้มูลและการติดต่อส่ือสารเพื่อให้เกิดการรับรู้และเขา้ใจ
ของมนุษย ์ส่ิงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจและพฒันาการทางความคิด  ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบ
ทางด้านพฤติกรรมและความคิดของมนุษย ์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท ากิจกรรม ความสัมพนัธ์
ระหวา่งร่างกายและจิตใจและลกัษณะทางการรับรู้ การคิด และตดัสินใจของมนุษย ์ ความผิดพลาดหรือ
คลาดเคล่ือนในการตดัสินใจและปัจจยัมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้ง ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ 
อากาศ และการสั่นสะเทือน เป็นตน้ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของมนุษย ์ การประเมินและวดัภาระงานทางดา้น
ความคิดและจิตใจของมนุษย ์
 
มอ. 644 การวเิคราะห์และออกแบบงาน     3 (3-0-9) 
MN 644 Work Analysis and Design  
                   ความหมายของงานและระบบงาน การวดั การวิเคราะห์และอธิบายลักษณะงานหรือ
กิจกรรมของมนุษยใ์นสภาพจริง  วิเคราะห์ความเก่ียวขอ้งของมนุษยใ์นระบบงาน เทคนิคการวิเคราะห์
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กิจกรรม การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์หนา้ท่ีของมนุษยท่ี์สัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบต่างๆ ในระบบงาน  
การศึกษาเวลาและการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีเหมาะสมดว้ยเทคนิคต่างๆ   การออกแบบองคป์ระกอบของ
ระบบงานให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะต่างๆ ของมนุษยท์ั้งคุณลกัษณะทางร่างกาย การรับรู้ และจิตใจ 
การออกแบบสถานีงานและพื้นท่ีท างาน  การประเมินประสิทธิภาพของการท างาน การใช้แบบจ าลอง
ต่าง ๆ ในการประเมินและปรับปรุงงาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของมนุษย ์
 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

 
มอ. 645 สุขภาพในการท างาน ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ทีด่ี  3 (3-0-9) 
MN 645 Occupational Hygiene, Safety and Well-Being  
                   ความหมาย ความส าคญัของงานดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ในการท างาน กฎหมายและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ ประเภทของอนัตรายต่อสุขภาพในการท างาน อนัตรายดา้น
กายภาพ เช่น เคร่ืองจกัร อาคาร เป็นตน้  อนัตรายดา้นสารเคมี อนัตรายดา้นชีวภาพ อนัตรายดา้นจิตสังคม 
รวมถึงอนัตรายจากมลพิษและส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ  อนัตรายจากอุบติัเหตุและโรคจากการท างาน   การ
ประเมินอนัตราย การวเิคราะห์ความเส่ียงและการควบคุม  การบริหาร จดัการเพื่อควบคุมความเส่ียงและ
ป้องกนัการสูญเสีย การบริหารจดัการดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน  มาตรฐานคุณภาพดา้นการบริหาร
จดัการความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน การออกแบบและเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 
มอ. 646 ปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์และสรีรวทิยาในการท างาน  1 (0-3-0) 
MN 646 Biomechanics and Work Physiology Lab  
                   การศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบติัการใช้เคร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ ในการวดัและวิเคราะห์
ทางดา้นการยศาสตร์ตามทฤษฏีของชีวกลศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างาน ปฏิบติัการจะครอบคลุม
การวดัคุณลกัษณะท่ีส าคญัของมนุษยท่ี์ใชใ้นการออกแบบ การวิเคราะห์ผลกระทบจากการท างานของ
มนุษยด์ว้ยหลกัการทางชีวกลศาสตร์และสรีรวิทยา เช่น การเคล่ือนไหว การท างานของกลา้มเน้ือ การ
ตอบสนองของร่างกาย การหายใจและเผาผลาญอาหาร อุณหภูมิของร่างกาย การประเมินความลา้และ
การฟ้ืนตวั  รวมถึงเทคนิคทางจิตฟิสิกส์ 
                     
มอ. 647 ปฏิบัติการเคร่ืองมือและวธีิการวดัการท างาน    1 (0-3-0) 
MN 647 Work Measurement and Instrumentation Lab  
                   การศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบติัการใช้เคร่ืองมือและตวัจบัสัญญาณต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาวธีิการท างาน การศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา  เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการ
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วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินและออกแบบสถานีงาน พื้นท่ีท างาน และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ท างาน  การฝึกฝนเทคนิคและวธีิการส ารวจงาน การสร้างแบบจ าลองต่างๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพใน
การท างาน   นอกจากการใช้เคร่ืองมือวดัต่างๆ แล้วยงัจะได้เรียนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ วธีิการทางสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ประมินความเส่ียงและแนวโนม้
ทางระบาดวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

 
มอ. 648 หัวข้อปัจจุบันในด้านการยศาสตร์     3 (3-0-9) 
MN 648 Current Topics in Ergonomics  
                   การศึกษาและติดตามปัญหาทางดา้นการยศาสตร์ท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจหรือเป็นไปตาม
ความสนใจจากสังคม ผูเ้รียนจะได้รับค าแนะน าในเบ้ืองตน้เพื่อให้สามารถศึกษาคน้ควา้เพื่อก าหนด
ขอบเขตของหัวขอ้ท่ีน่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบนั  ท าการศึกษารวบรวมความรู้ท่ีมีอยู่เพื่ออธิบาย
ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น  ท าการวิเคราะห์และอภิปรายความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อนและเพื่อนร่วมชั้น
เรียน รวมถึงสรุปความรู้ท่ีไดรั้บจากการคน้ควา้ เพื่อน ามาเสนอแนะให้เกิดประโยชน์ต่อปัญหาท่ีก าลงั
ไดรั้บความสนใจอยู ่  รวมถึงการให้ค  าแนะน าองคค์วามรู้ท่ียงัคงตอ้งไดรั้บการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ต่อการพฒันางานและความตอ้งการความรู้ทางด้านการยศาสตร์ ลกัษณะการ
จดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากปัญหาจริง ผูเ้รียนจะต้องจดัท ารายงานสรุปการศึกษาด้วย
ลกัษณะงานเขียนเชิงวชิาการและน าเสนอการศึกษาคน้ควา้อยา่งละเอียด   
 
หมวดวชิาการจ าลองทางสรีรวทิยาและวศิวกรรมทางการแพทย์ 
 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 

มอ. 650 วธีิทดลองทางสรีรวทิยาและเคร่ืองมือ     3 (1-6-5) 
MN 650 Experimental  Method in Physiology and Instruments  
                   วิธีทดลองทางสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบกลา้มเน้ือ
และโครงร่าง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ไตและการขบัถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อและการสืบพนัธ์ุ 
แนวคิดพื้นฐานของการตรวจวดัการท างานของร่างกาย ได้แก่ เคร่ืองกระตุน้ เคร่ืองตรวจจบัสัญญาณ 
เคร่ืองรับสัญญาณทางชีวภาพ เคร่ืองขยายสัญญาณอิเล็กโทรด  การประมวลสัญญาณไฟฟ้า ความต่าง
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ศกัยไ์ฟฟ้าของเยื่อเซลล์และช่องอิออน การประยุกต์หลกัฟิสิกส์ตรวจวดัการไหลของเลือด  ความดนั
เลือด  การเตน้ของหวัใจ  การหดตวัของเซลล์กลา้มเน้ือลาย  เป็นตน้ 
                     

รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 

มอ. 651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย์      3 (3-0-9) 
MN 651  Human Biomechanics  
                    หลกัการกลศาสตร์ของร่างกายมนุษย ์ไดแ้ก่สถิตยศาสตร์ และพลศาสตร์ ความแข็งแรงของ
โครงสร้างกระดูก วทิยากระแสพื้นฐาน ระบบการไหลเวียนของเลือด, วงจรการท างานของหวัใจเพื่อสูบ
ฉีดเลือด  กลศาสตร์การหายใจ การไหลผ่านตวักั้นของสมอง การสร้างและการดูดซึมกลบัของสารน ้ า 
การเคล่ือนไหวของร่างกาย  การจ าลองแบบไดแ้ก่การประยุกต์ชีวกลศาสตร์ในระบบร่างกายและกาย
อุปกรณ์ 
  

มอ. 652 วศิวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และเนือ้เยือ่    3 (3-0-9) 
MN 652 Cell and Tissue Medical Engineering  
                   แนวคิดพื้นฐานในวศิวกรรมทางการแพทยข์องเซลล์และเน้ือเยื่อ ไดแ้ก่การท างานของเซลล ์ 
กระบวนการซ่อมแซมตนเอง การสร้างเน้ือเยื่อและอวยัวะใหม่ การเกาะจบัของไลแกนด์กบัตวัรับ การ
เคล่ือนท่ีของเซลล์ การไหลผ่านเขา้เซลล์ของแคลเซียมและอิออนอ่ืนๆ การขนส่งของเซลล์และการ
เคล่ือนท่ี เทคนิคการเล้ียงเซลล์และเน้ือเยื่อ การเปล่ียนอวยัวะและวิทยาการของเซลล์ตน้ก าเนิด อิทธิพล
ของฮอร์โมน โปรตีนและตวัเร่งสร้างการเติบโต กระบวนการก าจดัของตวัรับ การควบคุมกระบวนการเม
แทบอลิสม การประยุกต์วิศวกรรมทางการแพทย ์เช่น กระบวนการปรับแต่งจ าลองรูปแบบของเซลล์
กลา้มเน้ือหวัใจและกระดูก 
 

มอ. 653 การประมวลสัญญาณประสาทและการส่งผ่านสัญญาณประสาท   3 (3-0-9) 
MN 653 Neural   Signal Processing and Neural Transmission  
                   การก าเนิดสัญญาณไฟฟ้าของเซลล์ประสาทและการน าสัญญาณไฟฟ้า การส่งผา่นสัญญาณ 
ความถ่ีและความสูง การประมวลสัญญาณไฟฟ้าของเซลลป์ระสาท รูปแบบจ าลองของสัญญาณชนิดเวลา
ต่อเน่ือง สัญญาณเวลาวิยุตและสัญญาณเชิงสุ่ม การส่งผ่านสัญญาณประสาทโดยการรวมและแยก
สัญญาณ  ความสัมพนัธ์ของสัญญาณประสาทและกระบวนการชักน าของสารส่ือประสาทการชักน า
สัญญาณในเซลลโ์ดยล าดบัขั้น การไหลผา่นของอิออนและความต่างศยักไ์ฟฟ้าของเซลลป์ระสาท 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ  
                        (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 

มอ. 654 แบบจ าลองทางสรีรวทิยาและชีวการแพทย์     3 (3-0-9) 
MN 654 Physiology and Biomedical Modeling  
                   การใช้หลักการการจ าลองรูปแบบทางคณิตศาสตร์  และการวิ เคราะห์ข้อมูลข อง
กระบวนการทางสรีรวิทยา ไดแ้ก่ การขนส่งของเซลล์ จลนพลศาสตร์ของเอ็นไซม์ การควบคุมกลไก
ป้อนกลบั สัญญาณของช่องอิออน การกระตุน้ของเซลล์ การน าสัญญาณไฟฟ้าและการเคล่ือนท่ีของ
สัญญาณ แรงตึงและกระบวนการหดตวัของกลา้มเน้ือ จลนศาสตร์การไหลของเลือด จลนศาสตร์การ
ท างานของหัวใจ การซึมผ่านและขนส่งก๊าซ การจบัออกซิเจนและฮีโมโกลบินสรีรวิทยากรด-ด่าง,  
ออสโมลาลิตี และการเปล่ียนแปลงของความดนั                
    

มอ. 655 หัวข้อพเิศษทางจ าลองรูปแบบสรีรวทิยาและวศิวกรรมทางการแพทย์ 1  3 (3-0-9) 
MN 655 Special Topics  in Physiological Modeling and Medical Engineering 1  
                  เป็นวชิาเก่ียวกบัการพฒันาวิชาการใหม่ ๆ  ทางดา้นจ าลองรูปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรม
ทางการแพทย ์ ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ  
 

มอ. 656          หัวข้อพเิศษทาง จ าลองรูปแบบสรีรวทิยาและวศิวกรรมทางการแพทย์ 2 3 (3-0-9) 
MN 656  Special Topics in Physiological Modeling and Medical Engineering  2       
                    เป็นวชิาเก่ียวกบัการพฒันาวิชาการใหม่ ๆ  ทางดา้น จ าลองรูปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรม
ทางการแพทย ์ ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ  
 

มอ.900 วทิยานิพนธ์        48 หน่วยกติ 
MN 900 Dissertation   

                            การพัฒนาองค์ความรู้จากวิชาท่ีเรียนมาโดยสามารถ ตั้ งค  าถาม ตั้ งสมมติฐาน ตั้ ง
วตัถุประสงค ์จนกระทัง่หาวธีิการทดสอบเพื่อตอบค าถามสมมติฐานนั้นมาสร้างโครงการวิจยัดว้ยตนเอง
ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา รวมถึงการด าเนินการวิจยัตามขั้นตอนดงักล่าวเพื่อให้ส าเร็จลุล่วง
ยงัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้อนัก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ในสาขาวชิาวศิวกรรมทางการแพทย ์โดยเน้ือหาของ
การเขียนวิทยานิพนธ์เก่ียวกบัหัวขอ้หรือปัญหาทางวิศวกรรมทางการแพทยส์าขาใดสาขาหน่ึง ได้แก่ 
สาขาวิชาชีวกลศาสตร์ สาขาวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย ์สาขาวิชาปัจจยัมนุษยใ์นงาน
วิศวกรรมและการยศาสตร์ สาขาวิชาการจ าลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย ์งานวิจยัตอ้ง
เป็นการด าเนินงานภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นอาจารยป์ระจ าของคณะใดคณะหน่ึงของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศ์าสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งน้ีรวมถึง
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การน าเสนอวิทยานิพนธ์ในรูปแบบต่างๆ และการเขียนรายงานวิจยัเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  โดยมี
จริยธรรมในการท าวจิยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
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  3.2 ช่ือ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งทางวชิาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร    
    

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1. 3100100949xxx รองศาสตราจารย ์ ดร.วิโรจน์   ล่ิมตระการ ปร.ด. วศิวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2546 
   (คณะวศิวกรรมศาสตร์) วศ.ม. วศิวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2538 
    วศ.บ. วศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2533 
2. 3501200061xxx รองศาสตราจารย ์ เกสร   สุวรรณประเสริฐ 

(คณะแพทยศาสตร์) 

Postdoctoral  

Fellow 
สรีรวทิยาทางหลอดเลือดและ 
หวัใจ 

University of 
Missouri,Columbia USA. 

2541 

    วท.ด. วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวทิยา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2533 
    วท.ม. สรีรวทิยา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2529 
    วท.บ. พยาบาลศาสตร์ วทิยาลยัพยาบาลพระพุทธ 2521 
      ชินราช พิษณุโลก  
3. 3409900168xxx อาจารย ์ ดร.พชัรี คุณค ้าชู ปร.ด. ประสาทวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2548 
   (คณะสหเวชศาสตร์) วท.ม. ประสาทวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2540 
    วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 2535 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
4. 3100601391xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สสิธร เทพตระการพร Ph.D Public Health School of Medicine, Tokyo 2537 
   (คณะสาธารณสุขศาสร์) 

  
Medical and Dental 
University,Japan   

    M.P.H Public Health Institiue of Public Health,  2528 
      University of the Philippines  
    วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามยั) มหาวทิยาลยัมหิดล 2525 
5. 3540400033xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ธีระ เจียศิริพงษก์ุล 

(คณะวศิวกรรมศาสตร์) 
Ph.D. Applied Mechanics (Vibrations) University of  Darmstadt, 

Germany 
2544 

    M.Eng. Mechatronics Asian Institute of Technology   2543 
    วศ.บ. วศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้

ธนบุรี 
2540 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ าทีร่่วมสอนในหลกัสูตร 
 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1. 3100100949xxx รองศาสตราจารย ์ วโิรจน์   ล่ิมตระการ ปร.ด. วศิวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2546 
   (คณะวศิวกรรมศาสตร์) วศ.ม. วศิวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2538 
    วศ.บ. วศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2533 
2. 3501200061xxx รองศาสตราจารย ์ เกสร   สุวรรณประเสริฐ 

(คณะแพทยศาสตร์) 

Postdoctoral 
Fellow 

สรีรวทิยาทางหลอดเลือดและ 
หวัใจ 

University of Missouri, 
Columbia,USA. 2541 

    วท.ด. วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวทิยา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2534 
    วท.ม. สรีรวทิยา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2529 
    วท.บ. พยาบาลศาสตร์ วทิยาลยัพยาบาลพระพุทธ 2521 
      ชินราช พิษณุโลก  
3. 3409900168xxx อาจารย ์ ดร.พชัรี คุณค ้าชู ปร.ด. ประสาทวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2548 
   (คณะสหเวชศาสตร์) วท.ม. ประสาทวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2540 
    วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 2535 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
4. 3100601391xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สสิธร เทพตระการพร Ph.D Public Health School of Medicine, Tokyo  2537 
   (คณะสาธารณสุขศาสตร์)   Medical and Dental University  
    M.P.H Public Health Institiue of Public Health,  2528 
    

  
University of the 
Philippines  

    วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามยั) มหาวทิยาลยัมหิดล 2525 
5 3720101018xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ บรรยงค ์ รุ่งเรืองดว้ยบุญ Ph.D. Mechanical Engineering Lehigh University,USA 2546 
   (คณะวศิวกรรมศาสตร์) M.S. Mechanical Engineering Lehigh University,USA 2543 
    วศ.บ. วศิวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 
2538 

6. 3809900558xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ เกษรา รักษพ์งษสิ์ริ ปร.ด. สรีรวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 
   คณะสหเวชศาสตร์ วท.ม. สรีรวทิยาของการออกก าลงักาย มหาวทิยาลยัมหิดล 2540 
    วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2533 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
7. 3301800348xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นภดล   อุชายภิชาติ Ph.D.  Medical Signal Processing  Napier  University , UK.  2548 
   (คณะวศิวกรรมศาสตร์) M.Eng.  Mechatronics  Asian Institute of  2542 
      Technology    
    วศ.บ.  วศิวกรรมไฟฟ้า  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  2540 

8. 3540400033xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ธีระ   เจียศิริพงษก์ุล 
(คณะวศิวกรรมศาสตร์) 

Ph.D. Applied Mechanics (Vibrations) University of  Darmstadt, 
Germany 

2548 

    M.Eng. Mechatronics Asian Institute of  2543 
      Technology  
    วศ.บ. วศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 2540 
      พระจอมเกลา้ธนบุรี  

9. 3339900039xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จรี ไชยชาญ 
(คณะวศิวกรรมศาสตร์) 

Ph.D.  Biomedical Engineering  
 

University of Southern 
California,USA 

2550 

    M.S. 
 

 Biomedical Engineering  University of Southern 
California, USA 

2549 

    M.Eng.  Telecommunications  Asian Institute  of  Technology 2536 
    วศ.บ.  วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2532 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
10. 3100700338xxx อาจารย ์ พงษศ์กัด์ิ มหาโชคเลิศวฒันา Ph.D.  Electrical Engineering  The Ohio State 

University,USA  
2550 

   (คณะวศิวกรรมศาสตร์) M.S.  Electrical Engineering  The Ohio State 
University,USA  

2545 

    M.Eng.  Electrical Engineering  Kyoto University,Japan 2537 
    B.Eng. 

 
 Electrical Engineering  
(Computational 
Electromagnetics and 
Applications, Microwave 
Technologies) 

Kyoto University,Japan 2535 

11. 3609900524xxx อาจารย ์ ทรงยศ นาคอริยกุล 
(คณะวศิวกรรมศาสตร์) 

Ph.D. Electrical and Computer 
Engineering  

Carnegie Mellon 
University,USA  

2550 

    M.S.  Electrical and Computer 
Engineering  

Carnegie Mellon 
University,USA  

2546 

    B.S. 
 

 Electrical Engineering 
(Distortion-Invariant Pattern 
Recognition, Feature Reduction, and 
Hyperspectral Image Processing) 

Columbia University ,USA 2544 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
12. 3102201801xxx อาจารย ์ ผกามาศ พิริยะประสาธน์ 

(คณะสหเวชศาสตร์) 
Ph.D Physical Therapy University of 

Melbourne,Australia  
2552 

 
    วท.ม. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 2542 
    วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 2539 

13. 3309901176xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์ 
(คณะแพทยศาสตร์) 

Ph.D. Physiology    Kyorin University School 
of Medicine ,Japan 2547 

    วท.ม. สรีรวทิยา มหาวทิยาลยัมหิดล 2535 
    วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2532 

14. 3101500157xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ชินวฒัน์ ธาราทรัพย ์ ปร.ด. กายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2532 
   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. ชีววทิยา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2525 
    วท.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2521 

15. 4409900006xxx รองศาสตราจารย ์ นายแพทยข์จร ลกัษณ์ชยปกรณ์ พบ. แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2547 
   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. กายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2537 
    วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2534 

16. 3140600124xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ประภาพร สจว๊ต ปร.ด. กายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2550 
   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. กายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2543 
    วท.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2538 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
17. 3100901178xxx รองศาสตราจารย ์ เกล็ดแกว้ ด่านวิวฒัน์ วท.ม. กายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2534 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.บ. สัตววทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2536 
18. 3730100698xxx อาจารย ์ ปริศนา ปิยะพนัธ์ุ Ph.D. Physiology    Queen's University of  2550 

   (คณะแพทยศาสตร์)   Belfast, UK  
    วท.ม. สรีรวทิยา มหาวทิยาลยัมหิดล 2542 
    วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 2540 

19. 3760100085xxx อาจารย ์ นภสันนัท ์เดือนศกัด์ิ ปร.ด. สรีรวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2550 
   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. สรีรวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2544 
    วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 

วโิรฒ 2542 
20. 3100502198xxx อาจารย ์ จนัทริมา เจริญพนัธ์ุ ปร.ด. สรีรวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2549 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. สรีรวทิยาของการออกก าลงักาย มหาวทิยาลยัมหิดล 2543 
    วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 2540 

21. 3700600301xxx อาจารย ์ นนัทวรรณ  ศูนยก์ลาง ปร.ด. กายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2552 
   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. กายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2544 
    พย.บ. พยาบาลศาสตร์ Ramathibodi Hospital,  2539 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
22. 3190200313xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ อญัญานีย ์บุโรดม ปร.ด. สรีรวทิยา มหาวทิยาลยัมหิดล 2548 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. สรีรวทิยา มหาวทิยาลยัมหิดล 2538 
    วท.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 2534 

23. 3101201983xxx อาจารย ์ เดชา  บูรณจิตร์ภิรมย ์ ปร.ด. กายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2553 
   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. กายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2544 
    วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 2541 

24. 3309901367xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พรพรหม จินตนา วท.ด. สรีรวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2547 
   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. สรีรวทิยา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2541 
    พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2535 

25. 3920300292xxx อาจารย ์ ธนิศรา  เวชเตง ปร.ด. กายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2550 
   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. กายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2543 
    วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัรังสิต 2536 

26. 3849900244xxx อาจารย ์ กมลทิพย ์ ราศรี ปร.ด. ประสาทวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2552 
   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. กายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2544 
    วท.บ. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2541 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

      สถาบัน ปี พ.ศ. 
27. 3100602525652 อาจารย ์ ดร.สันทณี เครือขอน ปร.ด. วทิยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2552 

   (คณะสหเวชศาสตร์) วท.ม. กายวภิาคศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 2544 
    ปร.ด. กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 2541 

28. 3409900194xxx รองศาสตราจารย ์ นพ.ยงยทุธ    ศิริปการ อนุมติับตัร เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 2546 
   (คณะแพทยศาสตร์) แสดงความรู้

ความช านาญ    
    วฒิุบตัร ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2525 
    แสดงความรู้

ความช านาญ    
    ประกาศนียบตัร ศลัยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2523 
    บณัฑิตขั้นสูง    
    พ.บ. แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2519 
    วท.บ. วทิยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2517 

29. 3100200131692 อาจารย ์ ทพ. ดร. ส าเริง อินกล ่า ปร.ด วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2553 
   (คณะทนัตแพทยศาสตร์) ท.บ. ทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2543 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

      สถาบัน ปี พ.ศ. 
30 3100800029635 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ทพ. ดร. เลิศฤทธ์ิ ศรินนภากร Ph.D. Biomaterials and Tissue  King’s College London  2552 

   (คณะทนัตแพทยศาสตร์)  Engineering Dental Institute,UK  
    M.Sc.Dent 

ท.บ. 
Prosthodontics and Occlusion 
ทนัตแพทยศาสตร์ 

The University of Sydney 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2538 
2533 

31. 3101100413671 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ทพ. ดร. วรีชยั  สิงหถนดักิจ Ph.D. Cell biology and Tissue  University College London, 2550 
   (คณะทนัตแพทยศาสตร์)  Engineering UK  
    ท.บ. ทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2543 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัติ) (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าวจัิย และการท าวทิยานิพนธ์  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
             การสร้างโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา
วิศวกรรมทางการแพทย์ การเขียนวิทยานิพนธ์เก่ียวกับองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมทาง
การแพทย ์ก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานจริง หรือเป็นแนวทางในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และ
น าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยัเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการท าวิจยั และจริยธรรมในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบในรูปแบบการประชุมวิชาการ หรือ
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีมีมาตรฐาน 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามาประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์  ตลอดทั้งมีความ 
เช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือ  โปรแกรม ในการท าวิทยานิพนธ์ซ่ึงสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อ
ได ้ โดยมีขอบเขตวทิยานิพนธ์ท่ีสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ผลงานท่ีไดมี้ประโยชน์ต่อ
สาธารณชนทั้งงานพื้นฐานและงานประยกุต ์
 5.3 ช่วงเวลา 
  แผนการศึกษา แบบ 1.1 ปีการศึกษาท่ี 1 – 3 
  แผนการศึกษา แบบ 2.1 และ แบบ 2.2  ปีการศึกษาท่ี 2 – 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกติ 

 5.4.1  แผนการศึกษา แบบ 1.1     48   หน่วยกิต 
 5.4.2 แผนการศึกษา แบบ 2.1     36    หน่วยกิต 
 5.4.3 แผนการศึกษา แบบ 2.2     48    หน่วยกิต   

 5.5 ข้อก าหนดการท าวทิยานิพนธ์  และการสอบวดัคุณสมบัติ 
 5.5.1  การท าวทิยานิพนธ์   
  (1) นกัศึกษาแผนการศึกษาแบบ 1.1 สามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ไดต้ั้งแต่ภาคแรก
ท่ีเขา้ศึกษา  
  (2) นกัศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.1 และแบบ 2.2  จะจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได ้
เม่ือศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และมีค่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
  (3) นกัศึกษาตอ้งท าวทิยานิพนธ์เป็นภาษาไทย 
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  (4) หลงัจากจดทะเบียนท าวทิยานิพนธ์แลว้ นกัศึกษาตอ้งเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการบริหารโครงการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
ทางการแพทย ์ เพื่อใหค้ณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการ
วทิยานิพนธ์ รวมไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน ซ่ึงจะให้ค  าแนะน านกัศึกษา รวมทั้งสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ และ
สอบวทิยานิพนธ์ 
  (5) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5.5.2  การสอบวทิยานิพนธ์  

 (1) อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 (2) นกัศึกษาจะสอบวทิยานิพนธ์ไดเ้ม่ือสอบภาษาต่างประเทศผา่นแลว้ 
 (3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีจะได้ผลระดบั S ตอ้งไดม้ติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ์ 
 5.5.3  การสอบวดัคุณสมบติั   
  (1) นกัศึกษาแผนการศึกษาแบบ 1.1 สามารถขอสอบวดัคุณสมบติั ไดต้ั้งแต่ภาคแรกท่ี
เขา้ศึกษา   
  (2) นกัศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.1 มีสิทธิสอบวดัคุณสมบติัเม่ือศึกษาและสอบผ่าน
รายวชิาในรายวชิาบงัคบัและรายวชิาเลือก  จ  านวน  12  หน่วยกิต และนกัศึกษาแผนการศึกษา แบบ 2.2 
มีสิทธิสอบวดัคุณสมบติัเม่ือศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในรายวิชาบงัคบัและรายวิชาเลือก  จ  านวน 
24  หน่วยกิต ทั้งน้ีนกัศึกษาทั้งสองแผนจะตอ้งสอบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบั B (ค่าระดบั 3.00) ในแต่ละวิชา  
และไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
  (3) การสอบวดัคุณสมบติัประกอบไปดว้ยการสอบขอ้เขียน  และการสอบปากเปล่า 

(4) นกัศึกษาจะตอ้งสอบวดัคุณสมบติัให้ไดร้ะดบั P (ผา่น) ภายใน 3 คร้ัง  มิฉะนั้นจะ
ถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา และผลการสอบทุกคร้ังจะถูกบนัทึกไวใ้นระเบียน 
  5.5.4   การไดรั้บปริญญามหาบณัฑิต 

นักศึกษาท่ีประสงค์จะรับปริญญามหาบณัฑิต  ตอ้งแสดงความจ านงและตอ้งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ใหโ้อนไปศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตแทน 
โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรปริญญา
มหาบณัฑิต 
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 5.6 การเตรียมการ 
  มีการก าหนดชัว่โมงใหค้  าปรึกษาต่อสัปดาห์  จดัท าบนัทึกการใหค้  าปรึกษา   
 5.7 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินจากความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ท่ีบนัทึกในสมุดใหค้  าปรึกษาโดยอาจารยท่ี์
ปรึกษาและประเมินจากรายงานท่ีมีการน าเสนอต่อคณะกรรมการในลกัษณะของการสอบการน าเสนอท่ี
มีอาจารยส์อบไม่ต ่ากวา่  5  ท่าน  

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ดา้นบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเร่ือง  การแต่งกาย  การเขา้สังคม  เทคนิค

การเจรจาส่ือสาร  การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  การบรรยาย
ต่อสาธารณะ  และการวางตวัในการท างานในบางรายวิชา
ท่ีเก่ียวขอ้ง   

ดา้นภาวะผูน้ า  และความรับผดิชอบ
ตลอดจนมีวนิยัในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม  
และมีการก าหนดหวัหนา้กลุ่มในการท ารายงานตลอดจน  
ก าหนดใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการท าส่ือการน าเสนอและ
น าเสนอรายงาน  เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
- มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมอบหมายให้นกัศึกษาหมุนเวียน
กันเ ป็นหัวหน้าในการด า เ นินกิจกรรม  เพื่ อฝึกให้
นกัศึกษามีความรับผดิชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินยัในตนเอง  เช่น  การเขา้เรียนตรง
เวลาเขา้เรียนอย่างสม ่าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
เสริมความกลา้ในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหค้วามรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม  และขอ้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิเก่ียวกบัวศิวกรรม 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่ง
ราบร่ืน  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  นอกจากนั้ นวิศวกรรมทางการแพทย์เป็นสาขาท่ีสร้าง
ผลกระทบไดใ้นวงกวา้ง จ  าเป็นตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนเช่นเดียวกบัการประกอบอาชีพใน
สาขาอ่ืน ๆ อาจารยท่ี์สอนในแต่ละวชิาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ีทั้ง 7 ขอ้ เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการต่าง ๆ ท่ีศึกษา รวมทั้งอาจารยต์อ้งมี
คุณสมบติัดา้นคุณธรรม  จริยธรรมอยา่งนอ้ย 7 ขอ้ ตามท่ีระบุไว ้

(1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวชิาการ โดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผูอ่ื้น 

(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้

และล าดบัความส าคญั 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
(6) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
นอกจากนั้น หลกัสูตรวิศวกรรมทางการแพทยมี์วิชาสัมมนาท่ีอาจารยผ์ูส้อนจดัให้มีการ

วดัมาตรฐานทั้งในดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

  2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ก าหนดให้มีวฒันธรรมองคก์ร  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั  โดยเน้น

การเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั นกัศึกษาตอ้งมี
ความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซ่ือสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผูอ่ื้น เป็นต้น  
นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้ง
มีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   
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  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนด

ระยะ เวลาท่ีมอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 

(3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 

 2.2 ความรู้ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกบัวิศวกรรมทางการแพทย ์ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพฒันา
สังคม  ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวิชา
วศิวกรรมทางการแพทย ์

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา  เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางวิศวกรรม  รวมทั้ง
ประยกุตค์วามรู้ทกัษะ  และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

(3) สามารถติดตามความกา้วหนา้และวิวฒันาการวิศวกรรมทางการแพทย ์รวมทั้งการ
น าไปประยกุต ์

(4) รู้  เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้  ความช านาญทางวิศวกรรมทางการแพทยอ์ย่าง
ต่อเน่ือง 

(5) มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาวศิวกรรมทางการแพทยเ์ล็งเห็นการเปล่ียนแปลง  
และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ  

(6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทยก์บัความรู้ในศาสตร์
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถท าไดโ้ดยการทดสอบจากขอ้สอบของแต่ละวชิาในชั้น
เรียน  ตลอดระยะเวลาท่ีนกัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 
  2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  อาทิ  การคน้คว้า  วิจยั  สัมมนา โดยเน้น
หลกัการทางทฤษฎี  และประยุกต์ทางปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริง  โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากน้ี
อาจจดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวทิยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  ตลอดจนการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 
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  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีน าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 2.3 ทกัษะทางปัญญา 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นกัศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโ้ดยพึ่งตนเองไดเ้ม่ือจบการ 
ศึกษาแลว้ ดงันั้นนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม  จริยธรรม  
และความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ในขณะท่ีสอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้
นกัศึกษาคิดหาเหตุผล  เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุของปัญหา  วิธีการแกปั้ญหารวมทั้งแนวคิดดว้ยตนเอง  ไม่
สอนในลกัษณะท่องจ า  นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์งานทางวิศวกรรมทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
(3) สามารถรวบรวม  ศึกษา  วเิคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
(4) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางวิศวกรรมทางการแพทย์

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
การวดัมาตรฐานในข้อน้ีสามารถท าได้โดยการออกข้อสอบท่ีให้นักศึกษาแก้ปัญหา  

อธิบายแนวคิดของการแกปั้ญหา  และวิธีการแกปั้ญหาโดยการประยุกตค์วามรู้ท่ีเรียนมา  โดยหลีกเล่ียง
ขอ้สอบท่ีเป็นการเลือกตอบท่ีถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบท่ีใหม้า 
  2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยกุตท์างวศิวกรรมทางการแพทย  ์
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบติัของนกัศึกษา  เช่น  ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน  การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นตน้ 
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 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

นกัศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่รู้จกัมาก่อน 
คนท่ีมาจากสถาบนัอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา  หรือคนท่ีจะมาอยู่ใตบ้งัคบับญัชา  ความ 
สามารถท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบักลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ตอ้งสอดแทรก
วธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ต่อไปน้ีใหน้กัศึกษาระหวา่งท่ีสอนวชิา   

(1) สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า  หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 

(3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(4) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม  

พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
คุณสมบติัต่าง ๆ น้ีสามารถวดัไดใ้นระหวา่งการท ากิจกรรมร่วมกนั 

2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 
ใชก้ารสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม  การท างานท่ีตอ้งประสาน 

งานกบัผูอ่ื้น  ขา้มหลกัสูตร  หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน  หรือผูมี้ประสบการณ์  
โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการ
รับผดิชอบ  ดงัน้ี 

(1) สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็น

อยา่งดี 
(4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและบุคคลทัว่ไป 
(5) มีภาวะผูน้ า 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน

ชั้นเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรง
ประเด็นของขอ้มูล 
 2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเก่ียวกับ

วศิวกรรมทางการแพทย ์
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ทาง

วศิวกรรมทางการแพทยอ์ยา่งสร้างสรรค ์
(3) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใชรู้ปแบบของ

ส่ือการน าเสนออยา่งเหมาะสม 
(4) สามารถใชท้กัษะวศิวกรรมทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม 
การวดัมาตรฐานน้ีอาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา  

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา  และให้น าเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหา  ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ  ต่อนกัศึกษาในชั้นเรียน  อาจมีการวจิารณ์เชิงวชิาการระหวา่งอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ ให้นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง  และ

สถานการณ์เสมือนจริง  และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์วิศวกรรม 
ทางการแพทยม์าใชง้านหลากหลายสถานการณ์ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี  การประยุกต์ใช้ทฤษฎี  การเลือกใช้

เคร่ืองมือทางวศิวกรรมทางการแพทย ์ หรือท่ีเก่ียวขอ้ง 
(1) ประเมินจากผลการทดสอบรายวชิา 
(2) ประเมินจากผลการเรียนวชิาสัมมนา 
(3) ประเมินจากการสอบเก่ียวกบัวิทยานิพนธ์  อนัไดแ้ก่  การสอบเคา้โครง  การสอบ

ความกา้วหนา้  และการสอบเพื่อจบการศึกษา 



มคอ.2 
 

 52 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)  

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี   
 3.1  คุณธรรม จริยธรรม  

  1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผูอ่ื้น  

  2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้

และล าดบัความส าคญั 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
  5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
  6) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ  

 3.2  ความรู้  
 1) มีความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ

ทฤษฎีท่ีส าคญั 
 2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
 3) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการในวชิาชีพ รวมทั้งการน าไปประยกุต ์
 4) รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 5) มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจ

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 3.3  ทกัษะทางปัญญา   
 1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
 2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์ 
 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
 4) สามารถประยกุตค์วามรู้ และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาในวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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 3.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
 1) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 
 2) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
 3) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
 4) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 5) มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

 3.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 1) สามารถคดักรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นควา้

ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ 
 2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของส่ือ

การน าเสนออยา่งเหมาะสม  
 3) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง 

ตวัเลข  
การส่ือสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

มอ. 510   วศิวกรรมทางการแพทยเ์บ้ืองตน้                         

มอ. 511 คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์                          

มอ. 512 กายวภิาคศาสตร์   
              

         

มอ. 513 สรีรวทิยา   
              

         

มอ. 610 วธีิวจิยั                          

มอ. 611 คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ทางการแพทย ์                                   

มอ. 612 สัมมนาทางวศิวกรรมทางการแพทย ์                          

มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวสัดุชีวภาพ                          

มอ. 621   การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ใน 
               ชีวกลศาสตร์ 

                         

มอ. 622 ชีวกลศาสตร์ดา้นการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
                 มนุษย ์
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง 

ตวัเลข  
การส่ือสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

มอ. 623 การออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์แบบบูรณา 
                การในวศิวกรรมการแพทย ์ 

                         

มอ. 624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและกลา้มเน้ือ                          

มอ.625  เทคโนโลยีการผลิตขั้ นสูงของอุปกรณ์และ 
                อวยัวะเทียมทางการแพทย ์

                         

มอ.626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน                          

มอ.627 หวัขอ้พิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1                          

มอ.628 หวัขอ้พิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2                          

มอ.629     การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์บบบูรณา 
                การในวศิวกรรมการแพทย ์

                         

มอ. 630 ชีวสถิติ                          

มอ. 631 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางการแพทย ์                          

มอ. 632 โทรเวชกรรม                          

มอ. 633 วงจรกรองแบบปรับตวั                          

มอ. 634 วศิวกรรมทางการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ                          

มอ. 635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซ่ี                          
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง 

ตวัเลข  
การส่ือสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

มอ. 636 การประมวลผลภาพทางการแพทย ์                          

มอ. 637 การประมวลผลสัญญาณขั้นสูง                          

มอ. 640 หลกัการทางดา้นการยศาสตร์                          

มอ. 641 กายวภิาคและสรีรวทิยาในการท างาน                          

มอ. 642 ชีวกลศาสตร์ในการท างาน                          

มอ. 643 ปัจจยัมนุษยท์างจิตสังคมและส่ิงแวดลอ้ม                          

มอ. 644 การวเิคราะห์และออกแบบงาน                          

มอ. 645 สุขภาพในการท างาน ความปลอดภยัและความ 
                เป็นอยูท่ี่ดี 

                        

มอ. 646 ปฏิบติัการทางชีวกลศาสตร์และสรีระวทิยาใน 
                การท างาน 

                         

มอ. 647 ปฏิบติัการเคร่ืองมือและวธีิการวดัการท างาน                          

มอ. 648 หวัขอ้ปัจจุบนัในดา้นการยศาสตร์                          

มอ. 650 วธีิทดลองทางสรีรวทิยาและเคร่ืองมือ                          

มอ. 651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย ์                          

มอ. 652 วศิวกรรมทางการแพทยข์องเซลลแ์ละเน้ือเยือ่                          
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง 

ตวัเลข  
การส่ือสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

มอ. 653 การประมวลสัญญาณประสาทและการส่งผา่น 
                สัญญาณประสาท 

                         

มอ. 654 แบบจ าลองทางสรีรวทิยาและชีวการแพทย ์                          

มอ. 655 หวัขอ้พิเศษทางจ าลองรูปแบบสรีรวทิยาและ 
                วศิวกรรมทางการแพทย ์1 

                         

มอ. 656 หวัขอ้พิเศษทางจ าลองรูปแบบสรีรวทิยาและ 
                วศิวกรรมทางการแพทย ์2 

                         

มอ.900   วทิยานิพนธ ์                          
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวดัผล ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553   
ดงัน้ี 
 1.1 การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดบั มีช่ือและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยวชิาดงัต่อไปน้ี 

ระดบั A A- B+ B B- C+ C D F 
ค่าระดบั 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

 1.2 การนับหน่วยกิตท่ีได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลกัษณะวิชาท่ีนักศึกษาได้ค่าระดบั   S หรือระดับ         
ไม่ต ่ากวา่ B เท่านั้น รายวิชาท่ีนกัศึกษาไดค้่าระดบัต ่ากว่า B ไม่วา่จะเป็นรายวิชาบงัคบัหรือรายวิชาเลือก ให้น ามา
ค านวณค่าระดบัเฉล่ียส าหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดบัเฉล่ียสะสมทุกคร้ังไป 
 1.3 นกัศึกษาท่ีไดร้ะดบั U หรือระดบัต ่ากวา่ B ในรายวิชาใดท่ีเป็นรายวิชาบงัคบัในหลกัสูตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซ ้ าในรายวิชานั้นไดอี้กเพียง 1 คร้ัง และคร้ังหลงัน้ีจะตอ้งไดค้่าระดบั S หรือระดบัไม่ต ่ากวา่ B มิฉะนั้นจะถูก
ถอนช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
 รายวชิาท่ีไดค้่าระดบัตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวชิาเลือก นกัศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ ้ าใน
รายวชิานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวชิาเลือกอ่ืนแทนก็ได ้
 นกัศึกษาท่ีไดค้่าระดบัไม่ต ่ากว่า B ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ ้ าในรายวิชานั้นอีก เวน้แต่
หลกัสูตรจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 1.4 การวดัผลวทิยานิพนธ์  แบ่งเป็น 2  ระดบั คือ ระดบั S  (ใชไ้ด)้ และระดบั U (ใชไ้ม่ได)้  หน่วยกิตท่ีไดจ้ะ
ไม่น ามาค านวณค่าระดบัเฉล่ีย 
 1.5 การวดัผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบวดัคุณสมบติั  และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดบัคือ 
ระดบั P (ผา่น) และ ระดบั N (ไม่ผา่น) และไม่นบัหน่วยกิต 
 1.6 เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2553  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของคณะฯท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจตรงกนั  และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  ซ่ึงผูป้ระเมิน
ภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

 การทวนสอบในระดบัรายวชิาควรใหน้กัศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา  มีคณะกรรม การ
พิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน   

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
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 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวธีิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  ควรเนน้การท าวิจยัสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบณัฑิต  ท่ีท าอยา่งต่อเน่ืองและน าผลวจิยัท่ีไดย้อ้นกลบัมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน  
และหลกัสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดบัสากล  โดย
การวจิยัจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ภาวการณ์ไดง้านท าของบณัฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา  ในดา้นของระยะเวลาใน
การหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ   

(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ  โดยการขอเขา้สัมภาษณ์  หรือ การส่งแบบสอบถาม  เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา 
ต่าง ๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นตน้ 

(3) การประเมินต าแหน่ง  หรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
(4) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียนรวม 

ทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตร  ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต  รวมทั้งเปิดโอกาส
ใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

(5) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร  หรือ  จากอาจารยพ์ิเศษ  ต่อความพร้อมของ
นกัศึกษาในการเรียน  และคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้  และการพฒันาองคค์วาม 
รู้ของนกัศึกษา 

(6) ผลงานของนกัศึกษาท่ีวดัเป็นรูปธรรมได ้ อาทิ (ก) ผลงานวจิยัท่ีเผยแพร่ทั้งในงานประชุมวชิาการ  และ/
หรือวารสารวชิาการ (ข) จ  านวนสิทธิบตัร (ค) จ  านวนรางวลัทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จ  านวนกิจกรรม
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จ  านวนกิจกรรมอาสาสมคัรในองคก์รท่ีท าประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 การส าเร็จการศึกษา 

(1) ลงทะเบียนศึกษารายวิชา  และวิทยานิพนธ์  โดยมีหน่วยครบตามโครงสร้างหลักสูตร  ดังน้ี   
แผนการศึกษาแบบ 1.1 ลงทะเบียนรายวิชา  ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต  แผนการศึกษาแบบ 2.1 
ลงทะเบียนรายวิชา  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  และท าวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต  และ
แผนการศึกษาแบบ 2.2 ลงทะเบียนรายวชิา  ไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต  และวิทยาพนธ์  ไม่นอ้ยกวา่  48  
หน่วยกิต 

(2) ไดค้่าระดบั P (ผา่น) ในการสอบวดัคุณสมบติั 
(3) ไดค้่าระดบั P (ผา่น) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
(4) ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) ส าหรับแผนการศึกษาแบบ 2.1 และ 

แบบ 2.2 
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(5) ไดร้ะดบั S (ใช้ได)้ ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย  โดยคณะกรรมการท่ี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ ง และน าวิทยานิพนธ์ท่ีพิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้
มหาวทิยาลยัตามระเบียบ 

(6) ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร  หรือ  ส่ิงพิมพท์างวิชาการ  โดยนักศึกษาแผนการศึกษา แบบ 1.1 
ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ ์ในวารสารระดบันานาชาติท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพอ์ยา่งนอ้ย  2  เร่ือง  และนกัศึกษาแผนการ
ศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2  ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารระดบันานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง(peer review) ก่อนการตีพิมพ์อย่างน้อย  
1  เร่ือง โดยผลงานน้ีจะตอ้งไดก้ารรับรองจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

(7) ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์  และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนด  
 

หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ให้มีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายของมหาวิทยาลยั บทบาทหน้าท่ีของ

อาจารย ์กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย ์
  2) ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การว ัดและการ

ประเมินผล การท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม
วชิาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

  3) ก าหนดใหอ้าจารยจ์ดัท าแผนการสอน  และเตรียมความพร้อมของส่ือการสอน 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 
   ก าหนดให้อาจารยจ์ะตอ้งเพิ่มพูนความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการสอน อบรมการวดัและการ

ประเมินผล อบรมการท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ
ประชุมวชิาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

 2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ 
  1) การใหอ้าจารยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวชิาการแก่ชุมชน 
  2) ส่งเสริมการท าวจิยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทั้งงานวิจยัพื้นฐาน  หรืองานวิจยัประยกุต ์ หรืองานนวตักรรม 
  3)   มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวชิาการในสาขาวชิาวศิวกรรมทางการแพทย  ์
  4) ส่งเสริมให้อาจารยเ์ขา้ร่วมอบรมทกัษะ  พฒันาความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ทางดา้นวิศวกรรม ทาง

การแพทยห์รือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5)   จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวจิยั 
  6) ส่งเสริมการท างานวิจยัท่ีเป็นความร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนทั้งในสายวชิาการและภาคอุตสาหกรรม 
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หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร    

1.1 มีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผูก้  ากบัดูแลและคอยให้ค  าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบติัให้แก่อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

1.2 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะและอาจารยผ์ูส้อน 
ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระท าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดยบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดย
อาจารยแ์ละนกัศึกษาสามารถกา้วทนั
หรือเป็นผูน้ าในการสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ ๆ ทาง ดา้นวศิวกรรมทาง
การแพทย ์
2. กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้  
มีแนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวชิาการวชิาชีพท่ี
ทนัสมยั 
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลกัสูตร
ใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลกั 
สูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

1. จดัใหห้ลกัสูตรสอดคลอ้งกบัมาตร 
ฐานวชิาชีพดา้นวศิวกรรมทาง
การแพทยใ์นระดบัสากลหรือระดบั 
ชาติ (หากมีการก าหนด) 
2. ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร 
ทุก ๆ 5 ปี 
3. จดัแนวทางการเรียนในวชิาเรียน
ใหมี้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  
และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจ าวชิาใหน้กัศึกษาไดศึ้กษา
ความรู้ท่ีทนัสมยัดว้ยตนเอง 
4.   จดัใหมี้ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้  
และหรือผูช่้วยสอน  เพื่อกระตุน้ให้
นกัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
5. ก าหนดใหอ้าจารยท่ี์สอนมีคุณวฒิุ
ไม่ต ่ากวา่ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์น
สาขาวชิาชั้นหรือท่ีสัมพนัธ์กนั  และ
ตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอน
และการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 

- หลกัสูตรท่ีสามารถอา้งอิงกบั
มาตรฐานท่ีก าหนดโดยหน่วยงาน
วชิาชีพดา้นวศิวกรรมทางการแพทย ์
มีความทนัสมยัและมีการปรับปรุง
สม ่าเสมอ 
- จ  านวนวชิาเรียนท่ีมีภาคปฏิบติั และ
วชิาเรียนท่ีมีแนวทางใหน้กัศึกษาได้
ศึกษาคน้ควา้ความรู้ใหม่ไดด้ว้ย
ตนเอง 
- จ  านวนและรายช่ือคณาจารยป์ระจ า 
ประวติัอาจารยด์า้นคุณวุฒิ ประสบ 
การณ์ และการพฒันาอบรมของ
อาจารย ์
- จ  านวนบุคลากรผูส้นบัสนุนการ
เรียนรู้ และบนัทึกกิจกรรมในการ
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผ์ูส้อน และการสนบัสนุน
การเรียนรู้ของผูส้นบัสนุนการเรียนรู้
โดยนกัศึกษา 
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ประกอบ ดว้ยอาจารยภ์ายในคณะฯ 
ทุก 5 ปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 6. สนับสนุนให้อาจารย์ท่ีสอนเป็น 

ผูน้ าใน ทางวิชาการ และหรือ เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพดา้นวิศวกรรม 
ท า งก า รแพทย์   ห รื อ ใ นด้ าน ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู ้
ทรงคุณวุฒิภายนอก  ทุก 5 ปี 
-  ประเมินผลโดยบณัฑิตผูส้ าเร็จ
การศึกษา ทุก ๆ 2 ปี 

 7. ส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ใหไ้ปดูงานในหลกัสูตรหรือวชิาการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งในและต่างประเทศ 
8. มีการประเมินหลกัสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
ทุก 5 ปี 
9. จดัท าฐานขอ้มูลทางดา้นนกัศึกษา 
อาจารย ์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจยั  งบ 
ประมาณ  คว าม ร่ วม มือกับ ต่ า ง 
ประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกปี
การศึกษา เพื่ อ เ ป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
10.ประเมินความพึงพอใจของหลัก 
สูตรและการ เ รียนการสอนโดย
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
    คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจดัซ้ือต ารา  ส่ือการ 
  เรียนการสอน  โสตทศันูปกรณ์  และวสัดุครุภณัฑค์อมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน 
  ในชั้ นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  ตลอดจน 
  งบประมาณ  ส าหรับอุปกรณ์และครุภณัฑท่ี์สนบัสนุนการท าวจิยั  และงบประมาณส าหรับซ่อมแซมอุปกรณ์   
  ครุภณัฑ ์
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  

    คณะมีความพร้อมดา้นหนงัสือ  ต ารา  และการสืบคน้ผ่านฐานขอ้มูลโดยมีส านกัหอสมุดกลางท่ีมี 
  หนงัสือดา้นวิศวกรรมทางการแพทยแ์ละดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงฐานขอ้มูลท่ีจะให้สืบคน้  ส่วนระดบั 
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  คณะก็มีหนงัสือ  ต าราเฉพาะทาง  นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอย่าง 
  พอเพียง รายละเอียดดงัน้ี 

 หอ้งสมุด ศูนยรั์งสิต 
1) หนงัสือสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีจ  านวนรวมทั้งหมด 39,967 เล่ม 
2) หนงัสือสาขาวศิวกรรมศาสตร์ มีจ  านวนรวมทั้งหมด จ านวน 15,807 เล่ม 
3) วารสารวชิาการสาขาวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 491 ช่ือเร่ือง 
4) ฐานขอ้มูลออนไลน์ จ  านวน 23 ฐาน 

 Resource Center ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
1) หนงัสือ/ต าราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งส้ิน ประมาณ  9,213 เล่ม 
2) วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งส้ิน ประมาณ  143 รายการ 
3) คอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบคน้ขอ้มูล จ านวน  4  เคร่ือง 

     หอ้งสมุดกลุ่มแพทยธ์รรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
1) หนงัสือ/ต าราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งส้ิน ประมาณ  48,709 เล่ม 
2) วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งส้ิน ประมาณ  303 รายการ 
3) ฐานขอ้มูลออนไลน์ จ  านวน 15 ฐาน 
4) คอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบคน้ขอ้มูล จ านวน  12  เคร่ือง 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม  
  ประสานงานกบัส านักหอสมุดกลาง  ในการจดัซ้ือหนังสือ  และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อบริการให ้

 อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดค้น้ควา้  และใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจดัซ้ือนั้น  อาจารย ์
 ผูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ  ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น  ส าหรับให ้
 หอสมุดกลางจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 

  ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย  อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ 
 รายช่ือหนังสือ  ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อบริการหนงัสือ  ต ารา  หรือวารสารเฉพาะทาง  และคณะ  
 จะต้องจัดส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  เช่น  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   
 คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายสไลด ์ เป็นตน้ 
 2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

  มีเจา้หน้าท่ีประจ าห้องสมุดของคณะ  ซ่ึงจะประสานงานการจดัซ้ือหนังสือเพื่อเขา้หอสมุดกลาง  
และท าหน้าท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ  ต ารา  นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ี  ดา้นโสตทศันูปกรณ์  ซ่ึงจะ
อ านวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อของ
อาจารยด์ว้ย   

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 
1. จัดหาฐานข้อมูลใหม่ๆ เ พ่ือให้
อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดใ้ชป้ระโยชน์
ในการน าข้อมูล หรือองค์ความรู้

1. สืบคน้ฐานขอ้มูลใหม่ๆ จากตวัแทน
จ าหน่าย เ พ่ือให้อาจารย์/นักศึกษา
ทดลองใช้ก่อนการสั่งซ้ือ เน่ืองจาก

- สถิติ/จ านวนการเขา้ทดลองใช้
ฐานข้อมูลใหม่ๆ ท่ีห้องสมุด
จัดหามาให้ทดลองใช้ก่อนการ
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 
ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน 
คน้ควา้ วิจยั มากยิ่งข้ึน  
 
 
2. เพ่ิมจ านวนส่ิงพิมพ์ในรูปดิจิทัล 
หรือ Ebooks  ทดแทนหนงัสือหรือ
วารสาร  

ปัจจุบันสามารถเจรจาต่อรองเพ่ือขอ
ทดลองใชโ้ดยมีการก าหนดระยะเวลา
ก่อนด าเนินการสัง่ซ้ือได ้ 
 
2. สอบถามความตอ้งการ/ความสนใจ
เก่ียวกบัฐานขอ้มูล หรือส่ิงพิมพต่์างๆ 
จากคณาจารย์ / นัก ศึ กษา  เ พ่ื อ ให้
สามารถจดัหาไดต้รงกบัความตอ้งการ  
ซ่ึงมีทั้งการขอขอ้มูลโดยตรง และการ
ขอ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า จ า กภ า ค /
สาขา วิชา /โครงการต่างๆ เ พ่ือให้
สามารถจดัเตรียมหนังสือ/ฐานขอ้มูล
ไดต้รงกบัการใชง้าน  
 
3. จัดซ้ือส่ิงพิมพ์ในรูปดิจิทัล หรือ 
Ebooks แทนการจัดซ้ือหนังสือ/
วารสาร หรือส่ิงพิมพต่์างๆ  

สัง่ซ้ือ  
- จ านวนการส่งค าอธิบายรายวิชา
ให้กบัห้องสมุดตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นัก ศึ กษ า ต่ อ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการ
ปฏิบติัการ 
 
- สถิติของจ านวนหนังสือ/ต ารา 
และส่ือดิจิทลัท่ีมีให้บริการ และ
สถิติการใชง้านหนงัสือ/ต ารา ส่ือ
ดิจิทลั  
 
 
 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมีวุฒิ
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย ์ หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาชั้นหรือท่ีสัมพนัธ์กนั  และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการ
สอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  และผูส้อน  จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ
สอน  ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้
บณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
  ส าหรับอาจารยพ์ิเศษถือว่ามีความส าคญัมาก  เพราะจะเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบติัมาใหก้บันกัศึกษา  อาจารยพ์ิเศษหรือวทิยากรนั้น  ไม่วา่จะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชัว่โมงจะตอ้งเป็น
ผูมี้ประสบการณ์ตรง  หรือมีวฒิุการศึกษาอยา่งต ่าปริญญาเอก 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวฒิุปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรู้ดา้นวิศวกรรม 
ทางการแพทย ์ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 
  บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลกัสูตร  และจะตอ้งสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้ส่ือการสอนได้อย่างสะดวก  และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้มีการ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง  เช่น  การเตรียมหอ้งปฏิบติัการในวชิาท่ีมีการฝึกปฏิบติั 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นักศึกษา 

  คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศึกษาทุกคน  โดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหาใน
การเรียน  สามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการได ้ โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะตอ้งท าหนา้ท่ี
อาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศึกษา  และทุกคนตอ้งก าหนดชัว่โมงให้ค  าปรึกษา (Office Hours) 
เพื่อให้นักศึกษาเขา้ปรึกษาได ้ นอกจากน้ี  ตอ้งมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน าในการจดัท า
กิจกรรมแก่นกัศึกษา 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  5.2.1 กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธีิการประเมินของอาจารยแ์ต่ละรายวชิาได ้
  5.2.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา    
พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 4 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 ส าหรับความต้องการก าลังคนสาขาวิศวกรรมทางการแพทย์นั้น  คาดว่ามีความต้องการก าลังคนด้าน
วิศวกรรมทางการแพทยน์ั้นสูงมาก  ทั้งน้ี  คณะฯ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัของผูใ้ช้บณัฑิต  จดัการส ารวจ
ความตอ้งการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  เพื่อน าขอ้มูลมาใชป้ระกอบการปรับปรุงหลกัสูตร  รวมถึง
การศึกษาขอ้มูลวจิยัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการประมาณความตอ้งการของตลาดแรงงาน  เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนการรับ
นกัศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลกัสูตร 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 
     

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา 
(ถา้มี) 

     

3) มีรายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

     

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนดใน มคอ.3 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้   

     

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจดัการเรียนการสอน 

     

9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ 
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการ
พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    
  1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโตต้อบของนกัศึกษา 
  1.1.2 การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
  1.1.3 การสอบถามจากนกัศึกษา 
  1.1.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถช้ีไดว้า่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจหรือไม่ในเน้ือหาท่ีไดส้อน
ไป หากพบวา่มีปัญหาก็จะตอ้งมีการด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
  1.2.1 ประเมินจากนกัศึกษาเก่ียวกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การ
ช้ีแจงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา เกณฑก์ารวดัและประเมินผล และการใชส่ื้อการสอน 
  1.2.2 ประเมินโดยตวัอาจารยเ์องและเพื่อนร่วมงาน 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม   
 มีกระบวนการท่ีไดข้อ้มูลยอ้นกลบัในการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม เช่น 
 2.1 ประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย  
 2.2 ประชุมผูแ้ทนนกัศึกษากบัผูแ้ทนอาจารย ์
 2.3 ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผูท้รงคุณวฒิุจากรายงานผลการด าเนินการหลกัสูตร 
 2.4 ประเมินโดยผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
   การประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดยอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมิน      
อยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน   

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   
 4.1 มีการน าขอ้มูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 4.2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหวัหนา้ภาควชิา 
 4.3 ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสูตร 
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Endothelial Cells: A tool for Molecular Investigation of Corneal Endothelial Function", Thai J. Ophtalmol, 
Vol. 22 (2), 2008. 

16) พีรศิษย์ บุญมงคลรักษา วิโรจน์ ลิ่มตระการ และ จิตต์ิพร เครือเนตร "การจ าลองการไหลเวียนและการ
กระจายอุณหภูมิในโรงเรือนพริกหวาน" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย
คร้ังท่ี 22 (ME-NETT 22) วนัท่ี 15-17 ตุลาคม 2551 จงัหวดัปทุมธานี  บทความเลขท่ี CST031 

17) ศิษฏ์ นวลศิริโกมล วิโรจน์ ลิ่มตระการ และ จิตต์ิพร เครือเนตร "การศึกษาการไหลเวียนและการกระจาย
อุณหภูมิในโรงเรือนสตรอวเบอร์ร่ี" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 
22 (ME-NETT 22) วนัท่ี 15-17 ตุลาคม 2551 จงัหวดัปทุมธานี บทความเลขท่ี CST033 

18) Limtrakarn, W., Reepolmaha S, Laoratanakul, P., and Yamwong, T., "Transient Temperature Behavior 
during Performance of an Ophthalmic Phacoemulsification", the 3rd WACBE World Congress on 
Bioengineering, 2007 

19) Reepolmaha S. and Limtrakarn W. "Comparative Study of Solution Temperature at Endothelial 
Temperature Level during Phacoemulsification between Balanced-Salt Solution and Viscoelastic Material 
(IAL - F) by Finite Element Method", XXV Congress of the ESCRS European Society of Cataract and 
Refractive Surgeons, 2007 
 

http://www.me.engr.tu.ac.th/menett22.htm
http://www.me.engr.tu.ac.th/menett22.htm
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2.  รศ.ดร.เกสร สุวรรณประเสริฐ 
1) Ratikorn Chatchanayeunyong, Kesorn Suwanprasert, “Vascular oxidative stress through superoxide 

dismutase (SOD) and intracellular reactive oxygen species activated by oxLDL mediated LOX-1 receptor 
expression.”, Thammasat Medical Journal, 2 (Arpril – June 2009) Page 164-173. 

2) Suwanprasert K. Oxidative stress in medicine: Revisits ROS/RNS, redox signaling and atherosclerosis. 
The 37th Physiological Society of Thailandfs Annual Conference, 7-9 May, Pattaya, Thailand, 2008. 

3) Srikuan K., Painupong A., Mungthaweepongsa S., Suwanprasert K “Study  of  circulating  soluble  
LOX- 1  receptor  and oxidative  stress  in  acute  stroke  ” 8th Asian Congress for Microcirculation , 
Bangkok, Thailand , 19-21 October, 2011.And Proceeding in Microcirculation 2010 (submit) 

4) Painupong A. and  Suwanprasert K. “Intravascular Oxidative Stress Through Lectin-like Oxidized Low 
Density Lipoprotein Receptor-1(LOX-1) Induces eNOS”  8th Asian Congress for Microcirculation , 
Bangkok, Thailand , 19-21 October, 2011. And Proceeding in Microcirculation 2010 (submit) 

5) Suwanprasert K., and Chatchanayeunyong R. “Inhibition of Lox-1 expression and nitric oxide synthesis  
of umbilical artery through  reactive oxygen species (ROS) scavenger”. Research Report of Thamamsat 
University, 2010. 

6) Painupong A and Suwanprasert K “Vascular Oxidative Stress through LOX-1 Induced eNOS 
Uncoupling”  Comission on Higher Congress III University StaffDevelopment Consortium (CHE-USDC 
Congress III)/Office of the Higher Education Commission Royal Cliff Grand Hotel and Spa, Pattaya, 
Chonburi, Thailand, 2010 

 
3. ผศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร 

1) Orrapan Untimanon, Sasitorn T. et al Visual Problems among Electronic and Jewerly Workers in 
Thailand. Journal of Occupational Health, 2006; 48: 407-412. 

2) Sasitorn T. Suwannee J. and Kanikar B. Computer use among children and youths in Thailand: Health 
and social impacts. In Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety, Volume 13, number 3, 
November 2006. 

3) Taptagaporn, S., Patcharatrakul,W. and Untimanont, O. Human Error and Accident at Work: A Case Study in Laem 
Chabang Port. In proceedings of the 8th Pan-Pacific Conference on Occupational Ergonomics (PPCOE) Bangkok, 2007. 

4) Langkulsen, U., Vichit-Vadakan, N. and Taptagaporn, S. Safety and Health in the Petrochemical Industry in Map Ta 
Phut, Thailand, J. of Occupational Health, 2011; 53: 384-392. 

5) Taptagaporn, S., Juthamaneepong, S., Bunteongjit, K., and Vivajsirin, W. Preventing Harmful Effects of Prolonged 
Computer Use by Children and Adolescents: A Participatory Approach. J. of Public Health and Development, 2010; 8(3) 
: 293-307. 
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6) Langkulsen, U., Taptagaporn, S. and Vichit-Vadakan, N. Health Impact of Climate Change on Occupational Health and 
Productivity in Thailand, Global Health Action 2010. 

7) Taptagaporn, S., Vichit-Vadakan, N. and Van der Putten, M. Capacity Building in Public Health Emergency Response 
for Surveillance and Rapid Response Teams in Thailand, Thailand J. of Health Promotion and Environmental Health, 
2009; 32(2) : 50-61. 

4. อ.ดร.พชัรี  คุณค า้ชู 
1) Wanpen S, Kooncumchoo P, Shavali S, Govitrapong P, Ebadi M (2007) Salsolinol, an endogenous 

neurotoxin, activates JNK and NF-kappa B signaling pathways in human neuroblastoma cells. Neurochem 
Res; 32(3): 443-50. 

2) Kooncumchoo P, Sharma S, Porter J, Govitrapong P, Ebadi M (2006) Coenzyme Q(10) provides 
neuroprotection in iron-induced apoptosis in dopaminergic neurons. J Mol Neurosci.; 28(2):125-41. 

 
5. ผศ.ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล 

1) Jiasiripongkul, T., “Active Vibration Control of Self-Excited Vibration with Simplified Disk Brake 
Model”  International Review of Automatic Control, Vol.4 No.1 Jan 2011 

2) ธวชัชยั บุญเหลือง, ธนธรรม สองสี และ ธีระ เจียศิริพงษ์กุล “การวิเคราะห์การดดัและกดลวดทองแดงใน
กระบวนการวางลวดทองแดงบนแขนยึด หัวอ่านฮาร์ดดิสก์แบบอตัโนมติัดว้ยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
แบบพลศาสตร์ชดัแจง้” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 24 ( ME-
NETT 24 ) วนัท่ี 20-22 ตุลาคม 2553 จงัหวดัอุบลราชธานี (CST14) 

1) Achawakorn, K. and T. Jiasiripongkul, "Vibration Analysis in Cantilever Beam with Exponential Cross-
Section Using Galerkin’s Method" International Symposium on Engineering, Energy and Environment 
(ISEEE), 26-27 November 2009, Rayong, Thailand. 

2) Achawakorn, K. and T. Jiasiripongkul, "Vibration Analysis in Cantilever Beam with Exponential Cross-
Section Using Galerkin’s Method" International Symposium on Engineering, Energy and Environment 
(ISEEE), 26-27 November 2009, Rayong, Thailand. 

3) Achawakorn K, T. Phonpai and T. Jearsiripongkul., "Vibration Study of HSA with Different Excitation 
using LDV", International Data Storage Technology Conference 2009 (DST-CON2009), Bangkok, May 
13-15, 2009. 

4) Achawakorn, K. and Jearsiripongkul, T., "Validation of the Modal Analysis of Vibration in Tapered-
Cantilever Beam using Finite Element Software", Annual Conference 47, Kasetsart University, Bangkok, 
March 17-20, 2009. 
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5) ธนธรรม สองสี, ธวชัชัย บุญเหลือง, ธีระ เจียศิริพงษ์กุล, เริงวุฒิ ชูเมือง และ วชัรินทร์ โพธ์ิเงิน "การ
ตรวจสอบการวางลวดทองแดงของเคร่ืองประกอบลวดทองแดงแบบอตัโนมติัโดยการประมวลผลภาพ" การ
ประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 23 (ME-NETT 23) วนัท่ี 4-7 พฤศจิกายน 
2552 จงัหวดัเชียงใหม่ CST-009342 

6) ธวชัชยั บุญเหลือง, ธนธรรม สองสี และ ธีระ เจียศิริพงษ์กุล "การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเคร่ือง
ประกอบลวดทองแดงแบบอตัโนมติัโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์" การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 23 (ME-NETT 23) วนัท่ี 4-7 พฤศจิกายน 2552 จงัหวดัเชียงใหม่ 
E-CST-005175 

7) สีหราช สกุลพยคัฆ ์และ ธีระ เจียศิริพงษ์กุล "การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะประกอบ Tolerance Ring 
โดยใชว้ธีิการทางไฟไนตเ์อลิเมนต์" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 
23 (ME-NETT 23) วนัท่ี 4-7 พฤศจิกายน 2552 จงัหวดัเชียงใหม่ P-016349 

8) Jearsiripongkul T. andHagedorn P., "A nonlinear model of floating caliper disk brake with respect to 
squeal, International Review of Mechanical Engineering (IREME),2008, Vol. 2, No. 2, pp.274-280 

9) Ampaipipatgul P., Sedsittichoke S., Phopli S. and Jearsiripongkul, T., "Axial vibration analysis of pivot 
bearing using LDV/SLDV and identification using FEM", KKU Research Journal, Vol. 13, No. 4, pp.423-
429, May 2008.  

10) Phonpai T. and Jearsiripongkul, T., "FEA Simulation vibration of head gimbals assembly", KKU 
Research Journal, Vol. 13, No. 4, pp.435-439, May 2008. 

11) Jearsiripongkul, T. "A simplified model of the floating caliper disk brake with respect to high frequency 
noise", Thammasat International Journal of Science and Technology (submitted).  

10) Meeneunthong N, Lojanarungrong S, Wannapop R, Phonphai T and Jearsiripongkul T. Development of 
Pedicle Screw for Spinal Fixation using Finite Element Method, The 5th National Conference on 
Biomedical Engineering (NCBME 2007), July 8, 2007. 

11) Achawakorn K, Wannapop R and Jearsiripongkul T. Development of Pedicle screw for Spinal Fixation, 
1st Symposium on Thai Biomedical Engineering (ThaiBME2007), December 18-19, 2007. 

12) Frank Nagl ,Thira Jearsiripongkul and Wiroj Limtrakarn "Prototype of a windmill: Theoretical part of 
blade design" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเคร่ืองกลแห่ง ประเทศไทยคร้ังท่ี 20 (ME-NETT 20) 
จงัหวดันครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549  
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ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล าดบั รายนามอาจารย์ ภาระงานสอนก่อนปรับปรุงหลกัสูตร 
(ช่ัวโมง:สัปดาห์) 

ภาระงานสอนภายหลงัปรับปรุงหลกัสูตร 
(ช่ัวโมง:สัปดาห์) 

ภาระงานที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอสิระก่อนปรับปรุง
หลกัสูตร (จ านวนนักศึกษา) 

ภาระงานที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ / 
การค้นคว้าอสิระหลงัปรับปรุง
หลกัสูตร (จ านวนนักศึกษา) 

  ป. ตรี ประกาศฯ
บณัฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม ป. ตรี ประกาศฯ
บณัฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม วิทยานิพนธ ์ การคน้ควา้อิสระ วิทยานิพนธ ์ การคน้ควา้อิสระ 

1. รศ.ดร. วโิรจน ์  ล่ิมตระการ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

3 - 9 4 15 3 - 9 4 15 1 - 3 - 

2. รศ.ดร.เกสร   สุวรรณประเสริฐ 
คณะแพทยศาสตร์ 

2.8 - 2 4 8.8 3 - 2 5 10 5 - 5 - 

3. อ.ดร.พชัรี คุณค ้าชู 
คณะสหเวชศาสตร์ 

28 - 3 3 34 28 - 3 3 34 2 - 2 5 

4. ผศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

6 - 2 1 9 6 - 2 1 9 4 1 - - 

5. ผศ.ดร.ธีระ   เจียศิริพงษก์ลุ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

3 - 3 - 6 3 - 3 - 6 2 - 2 - 
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ภาคผนวก  3  แบบฟอร์มรายละเอยีดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร  

การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมทางการแพทย์   
ฉบับปี พ.ศ. 2552  เพือ่ใช้กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

1. หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวน้ีไดรั้บทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                     
เม่ือวนัท่ี  20 สิงหาคม 2552 

2. สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2555 
เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2555 

3. หลกัสูตรปรับปรุงแกไ้ขน้ี เร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  
เป็นตน้ไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้สองคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2552 ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัองค์
ความรู้ และประสบการณ์ท่ีจะถ่ายทอดใหน้กัศึกษา 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

5.1 ปรับปรุงปรัชญาของหลกัสูตร ใหก้ระชบัและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
5.2 ยกเลิกการก าหนดเง่ือนไขเวลาท่ีต้องสอบวดัคุณสมบัติให้ผ่านภายในเวลา 2 ปีการศึกษา

นบัตั้งแต่เร่ิมจดทะเบียนเขา้เป็นนกัศึกษาของหลกัสูตร แต่มีการก าหนดเง่ือนไขคุณสมบติัของผูท่ี้มีสิทธ์ิขอ
สอบวดัคุณสมบติัเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
  - นกัศึกษาแผนการศึกษาแบบ 1.1  สามารถขอสอบวดัคุณสมบติั ได้ตั้งแต่ภาคแรกท่ีเขา้
ศึกษา 

  - นกัศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.1 มีสิทธ์ิสอบวดัคุณสมบติัไดเ้ม่ือจดทะเบียนรายวิชาบงัคบั
และวชิาเลือก จ านวน 12 หน่วยกิต  
  - นกัศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.2 มีสิทธ์ิสอบวดัคุณสมบติัไดเ้ม่ือจดทะเบียนรายวิชาบงัคบั
และวชิาเลือก จ านวน 24 หน่วยกิต 
  5.3 เพิ่มเติมหลกัเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ และเลือกศึกษาในแผน ข  ท่ีได้รับการอนุมติัให้
ปรับเปล่ียนมาศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต โดยให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
เป็นผูพ้ิจารณาการเทียบโอนรายวชิาท่ีไดศึ้กษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทาง
การแพทย ์    
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5.4 ปรับเปล่ียนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในล าดบัท่ี 5 จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์นริศ เจริญพร เป็น  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธีระ  เจียศิริพงษก์ุล 

5.5 ปรับปรุงรายวชิา สรุปไดด้งัน้ี 

5.5.1 ปรับช่ือวชิา 1 วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

มอ. 510 วศิวกรรมทางการแพทย ์   (2 หน่วยกิต)   มอ. 510 วศิวกรรมทางการแพทยเ์บ้ืองตน้ (2 หน่วยกิต)   

MN 510 Introduction to Medical  Engineering  MN 510 Introduction to Medical  Engineering  
 

              5.5.2 ปรับรหสัวชิา 1 วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

มอ.655  แบบจ าลองทางสรีรวทิยาและ  (3 หน่วยกิต) 
              ชีวการแพทย ์

มอ.654 แบบจ าลองทางสรีรวทิยาและ  (3 หน่วยกิต) 
            ชีวการแพทย ์

MN 655 Physiology and Biomedical Modeling MN 654 Physiology and Biomedical Modeling 
 

5.5.3 ปรับช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา 1 วชิา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

มอ. 621 การวเิคราะห์ความเคน้ในชีวกลศาสตร์ดว้ย 
              ระเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนต ์    (3 หน่วยกิต)  
MN 621 Stress Analysis in Biomechanics  
               Using Finite Element Method  
         ขั้นตอนของระเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนตใ์นการ
วเิคราะห์ความเครียดและความเคน้ การหาสมการไฟ
ไนต์ด้วยวิธีถ่วงน ้ าหนักเศษตกค้าง ขั้นตอนการ
ท างานของซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ การประยุกต์
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในชีวกลศาสตร์ และ
ตวัอยา่งการประยกุต ์

มอ. 621 การประยกุตร์ะเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนตใ์น 
             ชีวกลศาสตร์                  (3 หน่วยกิต) 
MN 621 Finite Element Method in Biomechanics 
             
          ทฤษฎีและขั้นตอนของระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิ
เมนต์ในการวิเคราะห์ปัญหาในชีวกลศาสตร์ การหา
สมการไฟไนต์ด้วยวิ ธี ถ่วงน ้ าหนัก เศษตกค้าง 
ขั้นตอนการท างานของซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต ์
การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในชีวกล
ศาสตร์ และตวัอยา่งการประยกุต ์

5.5.4  ปิดวิชาเลือกในหมวดวิชาการจ าลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
จ านวน 2 วชิา ไดแ้ก่  

 - มอ.654 หลกัการขนส่งยาและสารชีวภาพออกฤทธ์ิในร่างกาย (3 หน่วยกิต)  

 -  มอ.656 สรีรวทิยาการกีฬาส าหรับวศิวกรรมทางการแพทย ์(3 หน่วยกิต) 
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5.5.5 เปิดวิชาเลือกเพิ่มในหมวดวิชาการจ าลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย ์ 
จ  านวน 2 วชิา 

มอ. 655  หัวข้อพเิศษทางจ าลองรูปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 1        (3 หน่วยกิต) 
MN 655  Special Topics  in Physiological Modeling and  Medical Engineering 1 

                             เป็นวชิาเก่ียวกบัการพฒันาวชิาการใหม่ ๆ  ทางดา้นจ าลองรูปแบบสรีรวทิยาและ
วศิวกรรมทางการแพทย ์ ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ  

มอ. 656  หัวข้อพเิศษทางจ าลองรูปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 2        (3 หน่วยกิต) 
MN 656  Special Topics  in Physiological Modeling and  Medical Engineering 2 

                              เป็นวชิาเก่ียวกบัการพฒันาวชิาการใหม่ ๆ  ทางดา้นจ าลองรูปแบบสรีรวทิยาและ
วศิวกรรมทางการแพทย ์ ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ 

 

6. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดงัน้ี 

 
หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดมิ โครงสร้างใหม่ 

แผนการศึกษา แบบ 1.1    
วิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกว่า  48  หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 
หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 
แผนการศึกษา แบบ 2.1    
ศึกษารายวิชา 
 

ไม่นอ้ยกว่า  12  หน่วยกิต 
 

12  หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบั 6 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบั 6 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกว่า  36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกติ 48  หน่วยกติ 48  หน่วยกติ 
แผนการศึกษา แบบ 2.2    
ศึกษารายวิชา 
 

ไม่นอ้ยกว่า  24  หน่วยกิต 
 

24  หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบั 6 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก  18 หน่วยกิต 

24  หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบั 6 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก  18 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกว่า  48 หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 
หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกติ 72  หน่วยกติ 72  หน่วยกติ 
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ภาคผนวก  4 ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวศิวกรรมทางการแพทย์  ฉบับ พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ฉบับ พ.ศ. 2552 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1. ช่ือหลกัสูตร 1. ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมทาง
การแพทย ์

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมทาง
การแพทย ์

Doctor of  Philosophy  Program  in  Medical Engineering Doctor  of  Philosophy Program  in Medical Engineering 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ไทย: ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (วศิวกรรมทางการแพทย)์ ไทย: ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (วศิวกรรมทาง

การแพทย)์ 
 ปร.ด.(วศิวกรรมทางการแพทย)์  ปร.ด.(วศิวกรรมทางการแพทย)์ 
องักฤษ: Doctor of  Philosophy  (Medical 

Engineering) 
องักฤษ: Doctor of  Philosophy  (Medical 

Engineering) 
 Ph.D. (Medical Engineering)  Ph.D. (Medical Engineering) 

3. ปรัชญา 3. ปรัชญา 
ปัญหาของสุขภาพและการดูแลรักษาโรคโดยแพทย์มี
ความส าคญัมากข้ึนทุกวนั เน่ืองจากเป็นผลกระทบหลกั
ต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประชาชน การ
ดูแลรักษาพยาบาลในอดีตท่ีผ่านมาใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เป็นหลัก ต่อมาเม่ือมีการ
น าเอาความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เขา้มาร่วมด้วยท าให้
การดูแลรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากข้ึน 
ดังนั้ นในหลกัสูตรน้ีจึงได้น าเอาความรู้ด้านวิศวกรรม 
การแพทย์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
เทคโนโลยีสมยัใหม่มาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั เพ่ือพฒันา
และผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีช่วยในการตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย ์พฒันาและสร้างอวยัวะเทียม และ
ช่วยบ าบดัรักษาโรคท่ีมีความยากและมีความส าคญัมาก
ข้ึนทุกวนั อนัจะน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีและมีคุณภาพ
ของมนุษยต์่อไป 

หลัก สูตรป รัชญา ดุษ ฎีบัณฑิต  สาข าวิช า
วิศวกรรมทางการแพทย์ เป็นหลักสูตรท่ีมีองค์ความรู้
แบบสหวิทยาการ  ระหว่างวิศวกรรมศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น แพทยศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ เป็นตน้ ผูท่ี้
จบปริญญาจากหลักสูตรน้ีจะมีความรู้คู่ คุณธรรม มี
ประสบการณ์การท าวิจยัและพฒันาระดบัสากล และมอง
ประเด็นปัญหาอยา่งบูรณาการ รวมทั้งสามารถน าความรู้ท่ี
ไดไ้ปพฒันาในและต่างประเทศไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เช่น 
การพฒันาและผลิตเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ช่วยในการ
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย ์การพฒันาและสร้างอวยัวะ
เทียม การช่วยบ าบัด รักษาโรค ท่ี มีความยากและมี
ความส าคญัมากข้ึนทุกวนั อนัจะน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี
และมีคุณภาพของมนุษยต์่อไป 
 

หลกัสูตรวศิวกรรมทางการแพทย ์ เป็นหลกัสูตรท่ีมี
องคค์วามรู้แบบสหวทิยาการ ระหวา่งวศิวกรรมศาสตร์ 
และวทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์ ไดแ้ก่ แพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ ผูท่ี้จบปริญญาจาก
หลกัสูตรน้ีจะมีความรู้ ประสบการณ์การท าวจิยัและ 
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ฉบับ พ.ศ. 2552 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
พฒันา และมองประเด็นปัญหาอยา่งบูรณาการ 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาประเทศอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

 

ตลาดแรงงาน หรือ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ท่ีมี
ความตอ้งการบณัฑิตท่ีมีองคค์วามรู้บูรณาการในดา้น
วศิวกรรมทางการแพทย ์ มีดงัน้ี 
- โรงพยาบาลเป็นผูดู้แลและบ ารุงรักษาระบบ
และเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซ่ึงค่อนข้าง
ซับซ้อนและต้องการผู ้เ ช่ี ยวชาญ ปัจจุบันอาศัย
ผู ้เ ช่ียวชาญจากต่างประเทศ เช่น เคร่ืองเอ็กซเรย์
แม่เหลก็ไฟฟ้า เคร่ืองวดัสญัญาณไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ 
- หน่วยงาน ท่ีวิจัยและพัฒนา อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์ได้แก่ พฒันาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้
เหมาะสมกบัสรีรร่างกาย และการท างานของคนปกติ
และผูป่้วย เช่น การตรวจวดัทางคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ เป็น
ตน้ และอ่ืน ๆ 
- บริษัท ท่ีขายอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ ตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ ความช านาญใน
การ ดูแลและสา ธิต เค ร่ือง มือ  ก าร ติดตั้ ง และ
บ ารุงรักษาระบบและเคร่ืองมือ 
- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงงานเพื่อดูแลและ
บ ารุงรักษา  คุณภาพชีวติของผูป้ฏิบติังานในโรงงาน 
- อาจารยผ์ูถ่้ายทอดความรู้สหวทิยาการเขา้สู่
ชุมชน และองคก์รสงัคมฯ  
- นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนางานวิจัยท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของสงัคม แกไ้ขปัญหาของประเทศ 

 

ในขณะน้ีรัฐบาลก็ให้ความส าคัญกับเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกับสุขภาพมาก ซ่ึงสามารถดูได้จากปัจจัย
ตวัอยา่งประกอบดงัต่อ ไปน้ี 
- ประเทศไทยมีผูผ้ลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทยป์ระมาณ 250 ราย รวมจ านวนคนงาน
ทั้งส้ินประมาณ 200,000 คน (ขอ้มูลของกรมส่งเสริม
การส่งออกในตลาดต่างประเทศ) โดยมีการส่งออก
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยใ์นปี 2544 มูลค่า 
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ฉบับ พ.ศ. 2552 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

- รวมประมาณ 12,000 ลา้นบาทอตัราการเติบโต
เฉล่ียของการส่งออกในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาเท่ากบั 24 % 
ต่อปี (พิกดัศุลกากร HS9018-HS9022)  
- รัฐบาลมีนโยบายประกนัคุณภาพดา้นสุขภาพของ
ประเทศ 
- รัฐบาลมีนโยบายใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยบ์ริการ
สุขภาพมาตรฐาน (Health Hub) ระดบัโลก  
- พนัธกิจหลกัของแผนสาธารณสุขก าหนดใหมี้การ
ระดมพลงัเพ่ือสร้างสุขภาพทัว่หนา้ (Health for all) 
- การเปิดเสรีทางดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์
- คลสัเตอร์อุตสาหกรรมการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
เป็นหน่ึงในหกกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นแผนกลยทุธ์
ของ สวทช. (NSTDA strategic planning alliance) 
ปีงบประมาณ 2549-2553 ซ่ึงเป็นช่วงของแผนกลยทุธ์
แผนท่ี 4 
- มีความต้องการบุคลากรทางวิศวกรรมทาง
การแพทย์มากข้ึน  ดัง เ ห็นได้จากทางส านักงาน
ขา้ราชการพลเรือน (กพ) ประกาศให้ทุนการศึกษาต่อ
ต่างประเทศระดบัปริญญาโท–ปริญญาเอก จ านวน 5–
10 ทุนต่อปี 

มีการเปิดหลกัสูตรระดบัปริญาตรี–ปริญญาโท–
ป ริ ญ ญ า เ อ ก ใ น ห ล า ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ ช่ น 
มห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์มห า วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทราวิโรฒ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เป็นตน้  แต่ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด 

 

จากเหตุผลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยยงัมี
ความตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ การแพทย ์วิทยาศาสตร์
แขนงต่าง ๆ และเทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือการวิจัยและ
พฒันา การใชแ้ละบ ารุงรักษา การจดัหา การจดัการ และ
การบริหารเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยอี์กเป็น
จ านวนมาก ดงันั้นคณะวศิวกรรมศาสตร์ โดยความ 
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ร่วมมือกบั คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไดเ้ห็นถึงความส าคญัและความ
จ าเป็นดงักล่าว จึงไดท้ าการพฒันาหลกัสูตรวศิวกรรม
ทางการแพทย ์ในระดบัมหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎี
บณัฑิตข้ึนมา เพื่อตอบสนองนโยบายและความตอ้งการ
ดงักล่าว อนัจะน าไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพท่ีดีของ
ประชาชน ช่วยใหป้ระเทศมีองคค์วามรู้และเทคโนโลยี
ในดา้นดงักล่าวเป็นของตวัเอง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง
และเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

4.วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 4.วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเป็นสห

วิทยาการระหว่างองค์ความ รู้ด้านวิศวกรรมทาง
การแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์การแพทย ์

1. ผลิตบัณฑิต ท่ี มีความรู้ความสามารถท่ี เ ป็นสห
วทิยาการระหวา่งองคค์วามรู้ดา้นวิศวกรรมทางการแพทย์
และวทิยาศาสตร์การแพทย ์

2. ผลิตงานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ พฒันาเทคโนโลยี
และเคร่ืองมือ เพื่อประโยชน์ทางดา้นวศิวกรรมทาง
การแพทย ์และส่งเสริมคุณภาพชีวติอยา่งย ัง่ยนื 

2. ผลิตบณัฑิตท่ีสามารถสร้างงานวจิยัเพื่อสร้างองค์
ความรู้ พฒันาเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือ เพื่อประโยชน์
ทางดา้นวศิวกรรมทางการแพทย ์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติอยา่งย ัง่ยนื 

3. ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรม      3. ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรม 

5. จ านวนรับ : ประมาณ 20 คนต่อปีการศึกษา 5.จ านวนรับ : ประมาณ 20 คนต่อปีการศึกษา 
6. แผนการศึกษา  6. แผนการศึกษา  

6.1 แผนการศึกษา แบบ 1.1 แผนการศึกษาท่ีท า
วทิยานิพนธ์เพียงอยา่งเดียว รับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโท   

6.1 แผนการศึกษา แบบ 1.1 แผนการศึกษาท่ีท าวทิยานิพนธ์
เพียงอยา่งเดียว รับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
โท   

6.2 แผนการศึกษา แบบ 2 แผนการศึกษารายวิชา และท า
วทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 

6.2 แผนการศึกษา แบบ 2 แผนการศึกษารายวิชา และท า
วทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 

-แผนการศึกษา แบบ 2.1 รับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโท   

-แผนการศึกษา แบบ 2.1  รับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโท   

-แผนการศึกษา แบบ 2.2 รับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  

-แผนการศึกษา แบบ 2.2 รับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 

7.การศึกษาวชิาเสริมพืน้ฐาน 7.การศึกษาวชิาเสริมพืน้ฐาน 
นกัศึกษาแผนการศึกษา แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ท่ีไม่มี

พ้ืนความรู้ในหมวดวิชาเลือกต่างๆ จะต้องเลือกศึกษา
รายวิชา จ านวน  6  หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากหมวด
วิชาเสริมพ้ืนฐาน  ทั้ งน้ีการเลือกศึกษาวิชาดังกล่าวให้
เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือคณะ 

นักศึกษาท่ีไม่มีพ้ืนความรู้ในหมวดวิชาเลือกต่างๆ 
จะตอ้งเลือกศึกษารายวิชา จ านวน  6  หน่วยกิต โดยเลือก
ศึกษาจากหมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน  ทั้งน้ีการเลือกศึกษาวิชา
ดงักล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
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กรรมการบริหารหลกัสูตร  และการวดัผลการศึกษา
นกัศึกษาตอ้งสอบได ้ระดบั  P  (ผา่น)   จึงถือวา่สอบผา่น 

และการวดัผลการศึกษานักศึกษาตอ้งสอบได ้ระดบั  P 
(ผา่น) จึงถือวา่สอบผา่น 

8. การสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) 8. การสอบวดัคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) 
นกัศึกษาทั้งในแผนการศึกษาแบบ 1.1  แผนการศึกษา
แบบ 2.1 และแผนการศึกษาแบบ 2.2 สามารถขอสอบ
วดัคุณสมบติัใหไ้ดร้ะดบั  P  (ผา่น)  ซ่ึงด าเนินการโดย 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  หรือ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร หลังจากท่ีนักศึกษาจดทะเบียน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงสามารถ
ท าการสอบไดไ้ม่เกิน 3 คร้ัง และตอ้งสอบผ่านภายใน
เวลา 2 ปีการศึกษานับตั้งแต่เร่ิมจดทะเบียนเขา้เป็น
นกัศึกษาของหลกัสูตร                 

- นกัศึกษาแผนการศึกษาแบบ 1.1  สามารถขอสอบวดั
คุณสมบติั ไดต้ั้งแต่ภาคแรกท่ีเขา้ศึกษา 
- นักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.1 มีสิทธ์ิสอบวัด
คุณสมบติัไดเ้ม่ือจดทะเบียนรายวชิาบงัคบัและวชิาเลือก 
จ านวน 12 หน่วยกิต  
- นักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.2 มีสิทธ์ิสอบวัด
คุณสมบติัไดเ้ม่ือจดทะเบียนรายวชิาบงัคบัและวชิาเลือก 
จ านวน 24 หน่วยกิต  
-การ สอบวดัคุณสมบติั ด าเนินการโดย คณะกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ์  หรือ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ซ่ึงนักศึกษาจะตอ้งสอบวดัคุณสมบติัให้ได้ระดบั  P  
(ผา่น) โดยสามารถสอบไดไ้ม่เกิน 3 คร้ัง  

9. การเทยีบโอนหน่วยกติ 9. การเทยีบโอนหน่วยกติ 
    นักศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติ ให้ปรับเปล่ียนมาจาก
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทาง
การแพทย์ มาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย ์สามารถเทียบโอนวิชาได้
ทุกรายวิชาท่ีไดค้่าระดบัคะแนนไม่ต ่ากวา่ B หรือ S โดย
นักศึกษาท่ีได้รับการเทียบโอนรายวิชาบังคับ จ านวน 6 
หน่วยกิต จะตอ้งศึกษารายวิชาทดแทนรายวิชาท่ีเทียบได้
ดังกล่าวโดยให้เลือกศึกษาจากวิชาเลือก ทั้ งน้ีตอ้งได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร เพื่อให้สามารถศึกษารายวิชาไดค้รบตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

-นกัศึกษาแผน ก แบบ ก 2  ท่ีไดรั้บการอนุมติัให้ปรับเปล่ียน
มาจากหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทาง
การแพทย์ มาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย ์สามารถเทียบโอนวิชาได้
ทุกรายวิชาท่ีไดค้่าระดบัคะแนนไม่ต ่ากวา่ B โดยนกัศึกษาท่ี
ได้รับการเทียบโอนรายวิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต 
จะตอ้งศึกษารายวิชาทดแทนรายวิชาท่ีเทียบไดด้งักล่าวโดย
ให้เลือกศึกษาจากวิชาเลือก ทั้ งน้ีตอ้งได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพื่อใหส้ามารถศึกษารายวิชาไดค้รบตามโครงสร้างหลกัสูตร 

 -นักศึกษาแผน ข ท่ีได้รับการอนุมัติให้ปรับเปล่ียนมาจาก
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทาง
การแพทย ์มาศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา
วิศวกรรมทางการแพทย ์คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร จะ
เป็นผูพ้ิจารณาการเทียบโอนวิชา และเป็นรายวิชาท่ีได้ค่า
ระดบัคะแนนไม่ต ่ากว่า B  นกัศึกษาท่ีไดรั้บการเทียบโอน
รายวิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต จะต้องศึกษารายวิชา
ทดแทนรายวชิาท่ีเทียบไดด้งักล่าวโดยใหเ้ลือกศึกษาจากวชิา 
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 เลือก ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อให้สามารถศึกษารายวิชา
ไดค้รบตามโครงสร้างหลกัสูตร 

10. โครงสร้างและองค์ประกอบหลกัสูตร 10. โครงสร้างและองค์ประกอบหลกัสูตร 
แผนการศึกษา แบบ 1.1   แผนการศึกษา แบบ  1.1   

วชิาเสริมพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่  
(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

6 หน่วยกิต วชิาเสริมพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่  
(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

6 หน่วยกิต 

วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
แผนการศึกษา แบบ 2.1   แผนการศึกษา แบบ  2.1     

วชิาเสริมพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่  
(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

6 หน่วยกิต วชิาเสริมพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่  
(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

6 หน่วยกิต 

วชิาบงัคบั 6 หน่วยกิต วชิาบงัคบั 6 หน่วยกิต 
วชิาเลือก 6 หน่วยกิต วชิาเลือก 6 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
รวม 48 หน่วยกิต รวม 48 หน่วยกิต 

แผนการศึกษา แบบ 2.2     แผนการศึกษา แบบ 2.2     
วชิาเสริมพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่  
(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

6 หน่วยกิต วชิาเสริมพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่  
(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

6 หน่วยกิต 

วชิาบงัคบั 6 หน่วยกิต วชิาบงัคบั 6 หน่วยกิต 
วชิาเลือก 18 หน่วยกิต วชิาเลือก 18 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
รวม 72 หน่วยกิต รวม 72 หน่วยกิต 

10. รายวิชา 10. รายวชิา 
วชิาเสริมพ้ืนฐาน  วชิาเสริมพ้ืนฐาน  

มอ.510 วศิวกรรมทางการแพทย ์ (2)   มอ.510 วศิวกรรมทางการแพทยเ์บ้ืองตน้ (2)   
มอ.511 คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ (2)  มอ.511 คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ (2)  
มอ.512 กายวภิาคศาสตร์ (2)  มอ.512 กายวภิาคศาสตร์ (2)  
มอ. 513 สรีระวทิยา  (2) มอ. 513 สรีรวทิยา  (2) 

วชิาบงัคบั   วชิาบงัคบั   
มอ. 610 วธีิวจิยั (3) มอ. 610 วธีิวจิยั (3) 
มอ. 611 คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ทาง
การแพทย ์          

(2) มอ. 611 คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ทาง
การแพทย ์          

(2) 

มอ. 612 สมัมนาทางวศิวกรรมทางการแพทย ์             (1) มอ. 612 สมัมนาทางวศิวกรรมทางการแพทย ์             (1) 
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วชิาเลือก    วชิาเลือก   
นกัศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.1  นกัศึกษาจะตอ้ง

เลือกศึกษารายวิชา จ านวน  6  หน่วยกิต  ส่วนนักศึกษา
แผนการศึกษาแบบ 2.2  นักศึกษาจะตอ้งศึกษารายวิชา
จ านวน 18 หน่วยกิต จาก 4 หมวดวิชา โดยเลือกศึกษา
จากหมวดวิชาชีวกลศาสตร์ หมวดวิชาการประมวลผล
สัญญาณทางการแพทย ์ หมวดวิชาปัจจัยมนุษยใ์นงาน
วิศวกรรมและการยศาสตร์  หรือ หมวดวิชาการจ าลอง
ทางสรีรวทิยาและวศิวกรรมทางการแพทย ์ทั้งน้ีการเลือก
ศึกษาวิชาดงักล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารยท่ี์
ปรึกษา หรือ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  หรือ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  โดยรายวิชาในหมวด
ต่างๆ  มีดงัน้ี  โดยรายวชิาในหมวดต่าง ๆ  มีดงัน้ี 

นกัศึกษาจะตอ้งเลือกศึกษารายวชิาจาก 4 หมวดวิชา
ได้แก่ หมวดชีวกลศาสตร์ หมวดวิชาการประมวลผล
สัญญาณทางการแพทย์  หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ในงาน
วิศวกรรมและการยศาสตร์ หมวดวิชาการจ าลองทาง
สรีรวทิยาและวศิวกรรมทางการแพทย ์ทั้งน้ีการเลือกศึกษา
วชิาดงักล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
หรือ คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรโดยนักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.1  
จะต้องเลือกศึกษารายวิชา จ านวน  6  หน่วยกิต  ส่วน
นักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.2  นักศึกษาจะตอ้งเลือก
ศึกษารายวิชาจ านวน 18 หน่วยกิต รายวิชาในหมวดต่างๆ  
มีดงัน้ี   

หมวดวชิาชีวกลศาสตร์  หมวดวชิาชีวกลศาสตร์  
มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวสัดุชีวภาพ (3) มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวสัดุชีวภาพ (3) 
มอ.621การวิเคราะห์ความเคน้ในชีวกลศาสตร์
ดว้ยระเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนต ์

(3)      มอ.621การประยกุตร์ะเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนต ์
     ในชีวกลศาสตร์ 

(3) 

มอ.622ชีวกลศาสตร์ด้านการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายมนุษย ์

(3) มอ.622ชีวกลศาสตร์ด้านการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายมนุษย ์

(3) 

มอ.623 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์บบ
บูรณาการในวศิวกรรมการแพทย ์

(3) มอ.623 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์บบ
บูรณาการในวศิวกรรมการแพทย ์

(3) 

มอ.624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและกลา้มเน้ือ (3) มอ.624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและกลา้มเน้ือ (3) 

มอ.625 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงของอุปกรณ์
และอวยัวะเทียมทางการแพทย ์

(3) มอ.625 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงของอุปกรณ์
และอวยัวะเทียมทางการแพทย ์

(3) 

มอ.626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน  (3) มอ.626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน  (3) 
มอ.627 หวัขอ้พิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1  (3) มอ.627 หวัขอ้พิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1  (3) 
มอ.628 หวัขอ้พิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2  
 

(3) มอ.628 หวัขอ้พิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2  (3) 

หมวดวชิาการประมวลผลสญัญาณทางการแพทย ์  หมวดวชิาการประมวลผลสญัญาณทางการแพทย ์  
มอ.630 ชีวสถิติ  (3) มอ.630 ชีวสถิติ  (3) 
มอ.631 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางการแพทย ์ (3) มอ.631 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางการแพทย ์ (3) 
มอ.632 โทรเวชกรรม (3) มอ.632 โทรเวชกรรม (3) 
มอ.633 วงจรกรองแบบปรับตวั  (3) มอ.633 วงจรกรองแบบปรับตวั  (3) 
มอ.634 วศิวกรรมทางการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ (3) มอ.634 วศิวกรรมทางการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ (3) 
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มอ.635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและระบบ
ฟัซซ่ี  

(3)  มอ .635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและ 
 ระบบฟัซซ่ี  

(3) 

มอ.636 การประมวลผลภาพทางการแพทย ์ (3) มอ.636 การประมวลผลภาพทางการแพทย ์ (3) 
มอ.637 การประมวลผลสญัญาณขั้นสูง  (3) มอ.637 การประมวลผลสญัญาณขั้นสูง  (3) 

หมวดวชิาปัจจยัมนุษยใ์นงานวศิวกรรมและ 
การยศาสตร์ 

 หมวดวชิาปัจจยัมนุษยใ์นงานวศิวกรรมและ 
การยศาสตร์ 

 

มอ.640 หลกัการทางดา้นการยศาสตร์ (3) มอ.640 หลกัการทางดา้นการยศาสตร์ (3) 
มอ.641 กายวภิาคและสรีรวทิยาในการท างาน  (3) มอ.641 กายวภิาคและสรีรวทิยาในการท างาน  (3) 
มอ.642 ชีวกลศาสตร์ในการท างาน  (3) มอ.642 ชีวกลศาสตร์ในการท างาน  (3) 
มอ.643 ปัจจยัมนุษยท์างจิตสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(3) มอ.643 ปัจจยัมนุษยท์างจิตสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(3) 

มอ.644 การวเิคราะห์และออกแบบงาน  (3) มอ.644 การวเิคราะห์และออกแบบงาน  (3) 
มอ.645 สุขภาพในการท างาน ความปลอดภัย
และความเป็นอยูท่ี่ดี 

(3) มอ.645 สุขภาพในการท างาน ความปลอดภัย
และความเป็นอยูท่ี่ดี 

(3) 

มอ.646 ปฏิบติัการทางชีวกลศาสตร์และสรีระ
วทิยาในการท างาน 

(1) มอ .646 ป ฏิบั ติก ารทาง ชีวกลศาสต ร์และ
สรีรวทิยาในการท างาน 

(1) 

มอ.647 ปฏิบติัการเคร่ืองมือและวิธีการวดัการ
ท างาน 

(1) มอ.647 ปฏิบติัการเคร่ืองมือและวิธีการวดัการ
ท างาน 

(1) 

มอ.648 หวัขอ้ปัจจุบนัในดา้นการยศาสตร์ (3) มอ.648 หวัขอ้ปัจจุบนัในดา้นการยศาสตร์ (3) 
หมวดวชิาการจ าลองทางสรีรวทิยาและวศิวกรรม
ทางการแพทย ์

 หมวดวชิาการจ าลองทางสรีรวทิยาและวศิวกรรม
ทางการแพทย ์

 

มอ.650 วธีิทดลองทางสรีรวทิยาและเคร่ืองมือ (3) มอ.650 วธีิทดลองทางสรีรวทิยาและเคร่ืองมือ (3) 
มอ.651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย ์ (3) มอ.651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย ์ (3) 
มอ.652 วิศวกรรมทางการแพทยข์องเซลล์และ
เน้ือเยือ่ 

(3) มอ.652 วิศวกรรมทางการแพทยข์องเซลล์และ
เน้ือเยือ่ 

(3) 

มอ.653 การประมวลสัญญาณประสาทและการ
ส่งผา่นสญัญาณประสาท 

(3) มอ.653 การประมวลสัญญาณประสาทและการ
ส่งผา่นสญัญาณประสาท 

(3) 

มอ.654 หลกัการขนส่งยาและสารชีวภาพออก
ฤทธ์ิในร่างกาย 

(3)   

มอ.655 แบบจ าลองทางสรีรวทิยาและ 
ชีวการแพทย ์

(3) มอ.654 แบบจ าลองทางสรีรวทิยาและ 
ชีวการแพทย ์

(3) 

มอ.656 สรีรวทิยาการกีฬาส าหรับวิศวกรรมทาง
การแพทย ์

(3)   
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  มอ.655 หวัขอ้พิเศษทางจ าลองรูปแบบสรีรวทิยา
และวศิวกรรมทางการแพทย ์1  

(3) 

  มอ.656 หวัขอ้พิเศษทางจ าลองรูปแบบสรีรวทิยา
และวศิวกรรมทางการแพทย ์2 

(3) 

มอ.900  วทิยานิพนธ์              36-48 หน่วยกิต  มอ.900  วทิยานิพนธ์                36-48 หน่วยกิต  
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ภาคผนวก  5  ตารางเทียบรายวิชาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมทางการแพทย์  
ฉบับ  พ.ศ. 2552  กบั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555  

1. รายวชิาทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง    
วชิาเสริมพ้ืนฐาน  วชิาเสริมพ้ืนฐาน  

มอ.511 คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ (2)  มอ.511 คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ (2)  
มอ.512 กายวภิาคศาสตร์ (2)  มอ.512 กายวภิาคศาสตร์ (2)  
มอ. 513 สรีระวทิยา  (2) มอ. 513 สรีรวทิยา  (2) 

วชิาบงัคบั   วชิาบงัคบั   
มอ. 610 วธีิวจิยั (3) มอ. 610 วธีิวจิยั (3) 
มอ. 611 คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ทางการแพทย ์          (2) มอ. 611 คณิตศาสตร์วศิวกรรมทางการแพทย ์          (2) 
มอ. 612 สมัมนาทางวศิวกรรมทางการแพทย ์             (1) มอ. 612 สมัมนาทางวศิวกรรมทางการแพทย ์           (1) 

วชิาเลือก    วชิาเลือก   
หมวดวชิาชีวกลศาสตร์  หมวดวชิาชีวกลศาสตร์  
มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวสัดุชีวภาพ (3) มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวสัดุชีวภาพ (3) 
มอ.622ชีวกลศาสตร์ด้านการเคล่ือนไหวของร่างกาย
มนุษย ์

(3) มอ.622ชีวกลศาสตร์ดา้นการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายมนุษย ์

(3) 

มอ.623 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์บบบูรณา
การในวศิวกรรมการแพทย ์

(3) มอ.623 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์
แบบบูรณาการในวศิวกรรมการแพทย ์

(3) 

มอ.624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและ 
     กลา้มเน้ือ 

(3) มอ.624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและ 
     กลา้มเน้ือ 

(3) 

มอ.625 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงของอุปกรณ์และ
อวยัวะเทียมทางการแพทย ์

(3) มอ .625 เทคโนโลยีการผ ลิตขั้ น สูงของ
อุปกรณ์และอวยัวะเทียมทางการแพทย ์

(3) 

มอ.626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน  (3) มอ.626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน  (3) 
มอ.627 หวัขอ้พิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1  (3) มอ.627 หวัขอ้พิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1  (3) 
มอ.628 หวัขอ้พิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2  (3) มอ.628 หวัขอ้พิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2  (3) 
หมวดวชิาการประมวลผลสญัญาณทางการแพทย ์  หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการ

แพทย ์
 

มอ.630 ชีวสถิติ  (3) มอ.630 ชีวสถิติ  (3) 
มอ.631 เคร่ืองมือวดัและการวดัทาง 

     การแพทย ์
(3) มอ.631 เคร่ืองมือวดัและการวดัทาง 

     การแพทย ์
(3) 

มอ.632 โทรเวชกรรม (3) มอ.632 โทรเวชกรรม (3) 
มอ.633 วงจรกรองแบบปรับตวั  
 

(3) มอ.633 วงจรกรองแบบปรับตวั  (3) 
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มอ.634 วศิวกรรมทางการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ (3) มอ.634 วศิวกรรมทางการฟ้ืนฟ ู

     สมรรถภาพ 
(3) 

มอ.635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซ่ี  (3)  มอ.635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและ 
ระบบฟัซซ่ี  

(3) 

มอ.636 การประมวลผลภาพทางการแพทย ์ (3) มอ.636 การประมวลผลภาพทาง 
     การแพทย ์ 

(3) 

มอ.637 การประมวลผลสญัญาณขั้นสูง  (3) มอ.637 การประมวลผลสญัญาณขั้นสูง  (3) 
หมวดวชิาปัจจยัมนุษยใ์นงานวศิวกรรมและ 
การยศาสตร์ 

 หมวดวชิาปัจจยัมนุษยใ์นงานวศิวกรรมและ
การยศาสตร์ 

 

มอ.640 หลกัการทางดา้นการยศาสตร์ (3) มอ.640 หลกัการทางดา้นการยศาสตร์ (3) 
มอ.641 กายวภิาคและสรีรวทิยาในการ 

     ท างาน  
(3) มอ.641 กายวภิาคและสรีรวทิยาในการ 

     ท างาน  
(3) 

มอ.642 ชีวกลศาสตร์ในการท างาน  (3) มอ.642 ชีวกลศาสตร์ในการท างาน  (3) 
มอ.643 ปัจจยัมนุษยท์างจิตสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (3) มอ .643 ปั จ จัยม นุษย์ท าง จิ ตสั ง คมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
(3) 

มอ.644 การวเิคราะห์และออกแบบงาน  (3) มอ.644 การวเิคราะห์และออกแบบงาน  (3) 
มอ.645 สุขภาพในการท างาน ความปลอดภยัและความ
เป็นอยูท่ี่ดี 

(3) มอ.645 สุขภาพในการท างาน ความปลอดภยั
และความเป็นอยูท่ี่ดี 

(3) 

มอ.646 ปฏิบติัการทางชีวกลศาสตร์และสรีระวิทยาใน
การท างาน 

(1) มอ.646 ปฏิบติัการทางชีวกลศาสตร์และสรีระ
วทิยาในการท างาน 

(1) 

มอ.647 ปฏิบติัการเคร่ืองมือและวธีิการวดัการท างาน (1) มอ.647 ปฏิบัติการเคร่ืองมือและวิธีการวดั
การท างาน 

(1) 

มอ.648 หวัขอ้ปัจจุบนัในดา้นการยศาสตร์ (3) มอ.648 หวัขอ้ปัจจุบนัในดา้นการยศาสตร์ (3) 
หมวดวชิาการจ าลองทางสรีรวทิยาและวศิวกรรมทาง
การแพทย ์

 หมวดวชิาการจ าลองทางสรีรวทิยาและ
วศิวกรรมทางการแพทย ์

 

มอ.650 วธีิทดลองทางสรีรวทิยาและเคร่ืองมือ (3) มอ .650 วิ ธี ท ดลอ งท า งส รี ร วิ ท ย า และ
เคร่ืองมือ 

(3) 

มอ.651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย ์ (3) มอ.651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย ์ (3) 
มอ.652 วศิวกรรมทางการแพทยข์องเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ (3) มอ.652 วิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์

และเน้ือเยือ่ 
(3) 

มอ.653 การประมวลสัญญาณประสาทและการส่งผ่าน
สญัญาณประสาท 
 
 
 

(3) มอ.653 การประมวลสัญญาณประสาทและ
การส่งผา่นสญัญาณประสาท 

(3) 
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2.รายวชิาทีม่กีารเปลีย่นแปลง    
วชิาเสริมพ้ืนฐาน  วชิาเสริมพ้ืนฐาน  

มอ.510 วศิวกรรมทางการแพทย ์ (2)   มอ.510 วศิวกรรมทางการแพทยเ์บ้ืองตน้ (2)   
วชิาเลือก  วชิาเลือก  

หมวดวชิาชีวกลศาสตร์  หมวดวชิาชีวกลศาสตร์  

มอ.621การวิเคราะห์ความเค้นในชีวกลศาสตร์ด้วย
ระเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนต ์

(3)  มอ.621การประยกุตร์ะเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิ
เมนตใ์นชีวกลศาสตร์ 

(3) 

หมวดวชิาการจ าลองทางสรีรวทิยาและวศิวกรรมทาง
การแพทย ์

 หมวดวชิาการจ าลองทางสรีรวทิยาและ
วศิวกรรมทางการแพทย ์

 

มอ.655 แบบจ าลองทางสรีรวทิยาและ 
ชีวการแพทย ์

(3) มอ.654 แบบจ าลองทางสรีรวทิยาและ 
ชีวการแพทย ์

(3) 

3.รายวชิาทีเ่ปิดเพิม่    
  วชิาเลือก  
  หมวดวชิาการจ าลองทางสรีรวทิยาและ

วศิวกรรมทางการแพทย ์
 

  มอ.655 หวัขอ้พิเศษทางจ าลองรูปแบบ
สรีรวทิยาและวศิวกรรมทางการแพทย ์1  

(3) 

  มอ.656 หวัขอ้พิเศษทางจ าลองรูปแบบ
สรีรวทิยาและวศิวกรรมทางการแพทย ์2 

(3) 

4. รายวชิาทีปิ่ด/ตดัออก    
วชิาเลือก    
หมวดวิชาการจ าลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทาง
การแพทย ์

   

มอ.654 หลกัการขนส่งยาและสารชีวภาพออกฤทธ์ิใน
ร่างกาย 

(3)   

มอ.656 สรีรวทิยาการกีฬาส าหรับวศิวกรรมทาง
การแพทย ์

(3)   

    

 
 

 
 


