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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ศูนย์รังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล 

 

หมวดที 1.  ข้อมูลทัวไป 

1. ชือหลักสูตร 

  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย ์   

  ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program  in Medical Engineering  

2. ชือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย    ชือเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทางการแพทย)์ 

   ชือย่อ วท.ม. (วิศวกรรมทางการแพทย)์ 

 ภาษาอังกฤษ  ชือเต็ม Master of Science (Medical Engineering) 

   ชือย่อ M.Sc. (Medical Engineering) 

3. วิชาเอก  

 - ไม่มี - 

4. จํานวนหน่วยกิตทีเรียนตลอดหลักสูตร 

 4.1. แผน ก แบบ ก (2) แผนศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์   

        มีจ ํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  39 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ   

  หลักสูตรระดับปริญญาโท  ศึกษา 2 ปี  

 5.2 ภาษาทีใช้   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติทีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู ้สําเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย ์พ.ศ. 2555  

ก ําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2557 

  ได้พิจารณากลั นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที 1/2557 

    เมือว ันที  8 มกราคม 2557 

  ได้พิจารณากลั นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา  

  ในการประชุมครั งที   1/2557 เมือวันที  17 กุมภาพันธ์ 2557 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวทิยาลัย ในการประชุมครั งที 2/2557  

    เมือว ันที  3 มีนาคม 2557 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา  2559  

8. อาชีพทีสามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

  8.1 วิศวกร ซึงแบ่งได้เป็น  วิศวกรโรงงาน วิศวกรซ่อมบํารุง วิศวกรด้านการออกแบบ วิศวกร 

   ขายอุปกรณ์ / เครืองจักร 

  8.2 นักวิจัย 

  8.3 นักวิชาการ 

  8.4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 

  8.5 นักเขียนโปรแกรม 

  8.6 นักวิชาชีพในสถานประกอบการทีมีการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมทางการแพทย ์ 
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9. ชือ  นามสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชือ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

การศึกษาทีจบ 

1 3720101018xxx ผู ้ ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายบรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ 

(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

Ph.D. (Mechanical Engineering), 

Lehigh University, U.S.A , 2546 

M.S. (Mechanical Engineering), 

Lehigh University, U.S.A, 2543 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครืองกล),  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือ, 2538 

2 3409900194xxx รองศาสตราจารย ์ นพ.ยงยุทธ ศิริปการ อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความ 

   (คณะแพทยศาสตร์) ชํานาญ (เวชศาสตร์ครอบครัว), 

แพทยสภา, 2546 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ 

(ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์),  

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525 

    ประกาศนียบตัรบัณฑิตขั นสูง 

(ศัลยศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหา -

วิทยาลัย, 2523 

    พ.บ. (แพทยศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2519 

    วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย)์, 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517 

3 3809900558xxx ผู ้ ช่วย นางสาวเกษรา รักษ์พงษ์สิริ ปร.ด. (สรีรวิทยา), จุฬาลงกรณ์ 

  ศาสตราจารย ์ (คณะสหเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัย, 2551 

    วท.ม. (สรีรวิทยาของการออก

กําลังกาย),มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2540 

    วท.บ. (กายภาพบําบัด),  

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 
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10. สถานทีจัดการเรียนการสอน 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทีพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไป

ตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 10 (พ.ศ. 2550-2554) ทีกล่าวถึงการ

เปลียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ

อุตสาหกรรมในประเทศ  ก่อให้เกิดทั งความเปลียนแปลง  โอกาสและภัยคุกคาม  ทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม  จึงจ ําเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลียนแปลงดังกล่าว  โดยจะต้อง

มีการบริหารจัดการองค์กรความรู้อย่างเป็นระบบ  ทั งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้  รวมถึง

การประยุกต์เทคโนโลยีทีเหมาะสม  มาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย  ประกอบกับ

เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รวมทั ง

เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายทีเกียวข้องกับวิศวกรรมทางการแพทย์ของประเทศ

ไทย  ทีเน้นการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมเครืองกล  ซึงต้องใช้บุคลากรเฉพาะสาขาทีมีคุณภาพ

เป็นจํานวนมาก 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม  ทีพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตรนั นได้ค ํานึงถึงการเปลียนแปลงด้านสังคมยุคพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

อย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั งนี จ ําเป็น

จะต้องใช้วิศวกรหลากสาขาจํานวนมาก  ทีมีความเป็นมืออาชีพ  มีความเข้าใจในผลกระทบ

ทางสังคมและวัฒนธรรม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ทีจะช่วยชี นําและขับเคลือนให้การ

เปลียนแปลงนี เป็นไปในรูปแบบทีสอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

                ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนา

หลักสูตรในเชิงรุกทีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลียนได้ตามวิว ัฒนาการทางเทคโนโลยีทาง

วิศวกรรมเครืองกล  โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมเครืองกลจําเป็นต้องมีความพร้อมทีจะ

ปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั งด้าน
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วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผล กระทบของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครืองกล

ต่อสังคม  โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซึงเป็นไปตามนโยบาย

และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลยัด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย  และการผลิต

บัณฑิตทีมีคุณภาพ  

 12.2 ความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  มีต่อพันธกิจ

มหาวิทยาลัยทีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เนืองจากมีผลต่อทัศนคติของนักศึกษา  และมีผล

ต่อบรรยากาศการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมแนวทางเพือการ

พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอืนทีเปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน (เช่น รายวิชาทีเปิด

สอนเพือให้บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน) 

   - ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 
 

 7

หมวดที 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย ์เป็นหลักสูตรทีมีองค์

ความรู้แบบสหวิทยาการ ระหว่างวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น แพทยศาสตร์ 

สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น ผู ้ ทีจบปริญญาจากหลักสูตรนี จะมีความรู้คู่

คุณธรรม มีประสบการณ์การทําวิจัยและพัฒนา และมองประเด็นปัญหาอย่างบูรณาการ รวมทั งสามารถ

นําความรู้ทีได้ไปพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาและผลิตเครืองมือทางการแพทย์ทีช่วย

ในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ การพัฒนาและสร้างอวัยวะเทียม การช่วยบําบัดรักษาโรคทีมีความยาก

และมีความสําคัญมากขึ นทุกวัน อันจะนําไปสู่การมีสุขภาพทีดีและมีคุณภาพของมนุษย์ต่อไป 

1.2  ความสําคัญ 

ตลาดแรงงาน หรือ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  มีความต้องการบัณฑิตทีมีองค์ความรู้บูรณาการในด้าน

วิศวกรรมทางการแพทยม์ากขึ น ตามคุณภาพชีวิตของประชาชนทีสูงขึ น เช่น โรงพยาบาลต้องการผู ้ดูแล

และบํารุงรักษาระบบและเครืองมือ อุปกรณ์ทางการแพทยที์มีราคาแพง ซึงปัจจุบันอาศัยผู ้ เชียวชาญจาก

ต่างประเทศ เช่น เครืองเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้า เครืองวัดสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น บริษัททีขาย

อุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ต้องการผู ้ ทีมีความรู้ความชํานาญในการศึกษาความต้องการของ

ตลาด การดูแลและสาธิตเครืองมือ การติดตงัและบํารุงรักษาระบบและเครืองมือ รวมทั งรัฐบาลให้

ความสําคัญกับเรืองทีเกียวข้องกับสุขภาพมาก เช่น นโยบายประกันคุณภาพด้านสุขภาพของประเทศ 

นโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์บริการสุขภาพมาตรฐาน (Health Hub) ระดับโลก เป็นต้น 

 จากเหตุผลข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยย ังมีความต้องการบุคลากรทีมีความสามารถใน

การบูรณาการความรู้ทงัในด้านวิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ และเทคโนโลยี

สมัยใหม่เพือการวิจัยและพัฒนา การใชง้านและบํารุงรักษา การจัดหา การจัดการ และการบริหาร

เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกเป็นจํานวนมาก ดังนนัคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ 

คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เห็นถึงความสําคัญและความ

จําเป็นดังกล่าว จึงได้ทําการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ ในระดับมหาบัณฑิตขึ นมา เพือ

ตอบสนองนโยบายและความต้องการดังกล่าว อันจะนําไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพทีดีของประชาชน 

ช่วยให้ประเทศมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านดังกล่าวเป็นของตัวเอง นําไปสู่การพึงพาตนเองและ

เป็นการพัฒนาอย่างย ั งยืน 
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 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  เพือให้บัณฑิตทีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี 

  1) ผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ความสามารถทีเป็นสหวิทยาการระหว่างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม 

   ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย ์

  2) เพือผลิตบัณฑิตทีสามารถสร้างงานวิจัยเพือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยีและเครืองมือ 

      เพือประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างย ั งยืน 

  3) ผลิตบัณฑิตทีมีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตร ดังนี 
 

การพัฒนา/เปลียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี 

-  ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม 

ทางการแพทยใ์ห้มีมาตรฐานไม่

ตํ ากว่าที สกอ. ก ําหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรโดยมีพืนฐาน

จากหลักสูตรในระดับสากล  

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

-  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด 

คล้องกับความต้องการของธุรกิจ  

และการเปลียนแปลงของ

เทคโนโลย ี

-  ติดตามความเปลียนแปลงใน

ความต้องการของผูป้ระกอบการ

ด้านวิศวกรรมทางการแพทย ์

-  รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใช้บัณฑิตของ

ผู ้ประกอบการ 
-  ผู ้ ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน

ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ

ในการทํางาน โดยเฉลียในระดับดี 

 

-  พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ

สอนและบริ การวิ ชาการ ให้ มี

ประสบการณ์จากการนําความรู้ทาง

วิศวกรรมทางการแพทยไ์ปใช้งานจริง 

-  สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนให้ทํางานบริการ

วิชาการแก่องค์กรภายนอก 
 

-  ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที 3.  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

1.1.1 เป็นหลักสูตรเต็มเวลา (ภาคกลางวัน) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 1.1.2  การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค  โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีหนึง ๆ เป็น  2  ภาค 

การศึกษาปกติ  ซึงเป็นภาคการศึกษาทีบังคับ  คือภาคหนึงและภาคสอง  ภาคหนึง ๆ มีระยะเวลา  15 

สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  แต่ให้เพิมชั วโมง

การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้กับภาคปกติ  ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาทีไม่บังคับ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในการเรียนชั นปีที 1  

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  - ไม่มี -  

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 วัน – เวลาราชการปกติ        

เรียนวันจันทร์ ถึงว ันศุกร์   เวลา  9.00  น.  ถึง  17.00 น.  

   ภาคการศึกษาที 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

   ภาคการศึกษาที 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

   ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู ้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบบัที 5) พ.ศ.2556 ข้อ 7 และ

มีคุณสมบัติ  ดังนี 

1)  เป็นผู ้ทีสําเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ หรือ วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ หรือ  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี   วิทยาศาสตร์การแพทย,์ 

เทคโนโลยีชีวภาพ, สาธารณสุขศาสตร์, เภสัชวิทยา, กายภาพบําบัด, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, 

วิทยาศาสตร์การกีฬา  หรือ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือสาขาอืน ๆ ตามที

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 

2)  ต้องมีค่าระดบัเฉลียสะสมไม่ตํ ากว่า 2.5 หรืออยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา  

หลักสูตร ในกรณีทีผู ้สมัครมีคะแนนเฉลียสะสมตํากว่า 2.5 
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3) เป็นนักศึกษาทีเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้โอนมาศึกษาในหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย ์ 

การคัดเลือกผู ้เข้าศึกษา 

1)  ผู ้ เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์  และ/หรือผ่านการสอบข้อเขียน 

2)  ผู ้ เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ

ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงว ันสมัคร) 

3)  เงือนไขอืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

  นักศึกษาขาดความเข้มแข็งเชิงวิชาการในวิชาพืนฐานทางวิศวกรรมทางการแพทย์  

 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  ให้นักศึกษาเข้าเรียนวิชาพืนฐานทีจําเป็นโดยไม่นับหน่วยกิต 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

  ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ  20  คน 
    

จํานวนนักศึกษา 
จ ํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชั นปีที 1 20 20 20 20 20 

ชั นปีที 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะจบการศึกษา - 10 10 10 10 
 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  ใช้งบประมาณ  ดังนี 

  งบบุคลากร    99,200 บาท 

   หมวดเงินเดือน 99,200  บาท 

   หมวดค่าจ้างประจํา -  บาท 

  งบดําเนินการ   800,000 บาท 

   หมวดค่าตอบแทน 710,000  บาท 

   หมวดค่าใช้สอย 30,000  บาท 

   หมวดค่าว ัสดุ 30,000  บาท 

   หมวดสาธารณูปโภค 30,000  บาท 
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  งบลงทุน    300,000 บาท 

   หมวดครุภัณฑ ์ 300,000  บาท 

     รวมทั งสิน 1,199,200 บาท 

  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 88,000 บาทต่อปี  โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการ

การศึกษา (เพือรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) 

 2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบชั นเรียน  

   แบบทางไกลผ่านสือสิงพิมพ์เป็นหลัก 

   แบบทางไกลผ่านสือแพร่ภาพและเสียงเป็นสือหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

   อืนๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 

  2.8.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที 5) พ.ศ.2556 ข้อ 12.15 และ ข้อ 19 

2.8.2 นักศึกษาทีโอนจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทาง

การแพทย์  จะได้รับการเทียบโอนรายวิชาทีเคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาเอกทุกรายวิชา 

 2.8.3 ในกรณีทีนักศึกษามีผลการเรียนดีเยียม (ระดับคะแนนเฉลียสะสมตั งแต่ 3.50 ขึ น

ไป) และลงทะเบียนรายวิชาบังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และตามความเห็นของอาจารย์ที

ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ปรับเปลียนไปศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมทางการแพทย์ได ้นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิต ซึ งเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ทีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกําหนดไว้ และนักศึกษาจะไม่สามารถขอกลับมาศึกษาใน

ระดับปริญญามหาบัณฑิตได้อีก 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน 

 3.1 หลักสูตร   

  3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   

   จ ํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39  หน่วยกิต 

    ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา 

 การศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4  ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาค 

 การศึกษาปกติ 
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  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

    3.1.2.1 แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์)  

     1) รายวิชา      21 หน่วยกิต 

      1.1) วิชาเสริมพืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)   6        หน่วยกิต 

     1.2) วิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 

     1.3) วิชาเลือก    15 หน่วยกิต 

    2) วิทยานิพนธ ์     18 หน่วยกิต 

  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร     

  รหัสวชิา 

รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว มีความหมาย ดังนี   

อักษรย่อ มอ. (MN)    หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์

 เลขหลักหน่วย  หมายถึง ลําดับวิชาของแต่ละกลุ ่มวิชา 

เลขหลักสิบ  หมายถึง กลุ ่มของลักษณะวิชา 

 เลข 1  หมายถึง   วิชาบังคับ, สัมมนา 

 เลข 2  หมายถึง   วิชาในหมวดวิชาชีวกลศาสตร์ 

 เลข 3  หมายถึง   วิชาในหมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทาง 

  การแพทย ์

 เลข 4  หมายถึง   วิชาในหมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและ 

  การยศาสตร์ 

 เลข 5  หมายถึง   วิชาในหมวดวิชาการจําลองทางสรีรวทิยาและ 

      วิศวกรรมทางการแพทย ์

เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา 

 เลข  5    หมายถึง  วิชาเสริมพืนฐาน 

 เลข  6-7    หมายถึง  วิชาระดับปริญญาโท   

 เลข  800       หมายถึง  วิชาวิทยานิพนธ์  

    3.1.3.1  วิชาเสริมพืนฐาน (สําหรับผู ้ทียังไม่มีพืนฐาน) นักศึกษาสามารถลงทะเบียน

ในภาคฤดูร้อนก่อนเปิดภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากหมวดวิชาเสริมพืนฐาน  

ทั งนี การเลือกศึกษาวิชาดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ทีปรึกษา หรือคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
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รหัสวิชา ชือวิชา        หน่วยกิต 

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

                       (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

มอ. 510  วิศวกรรมทางการแพทยเ์บืองต้น      2  (2-0-6) 

MN 510  Introduction to Medical Engineering 

มอ. 511  คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์            2  (2-0-6) 

MN 511  Mathematics for Engineers 

มอ. 512  กายวิภาคศาสตร์                      2  (2-0-6) 

MN 512  Anatomy 

มอ. 513  สรีรวิทยา                  2  (2-0-6) 

MN 513  Physiology 

 3.1.3.2  วิชาบังคับ   นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับ  ทั ง  3  วิชา  จ ํานวน  6   หน่วยกิต   
 

รหัสวิชา ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

มอ. 610  วิธีวิจัย                  3  (3-0-9) 

MN 610  Research Methodology 

มอ. 611  คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย ์            2  (2-0-6) 

MN 611  Mathematics for Medical Engineering 

มอ. 612  สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย ์               1  (1-0-3) 

MN 612  Medical Engineering Seminar 

 

 3.1.3.3  วิชาเลือก   

    1)  นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชา  15 หน่วยกิต  จาก 4 หมวดวิชา ได้แก่ 

หมวดวชิาชีวกลศาสตร์  หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์  หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ในงาน

วิศวกรรมและการยศาสตร์ หมวดวิชาการจําลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย ์ตามดุลยพินิจ

ของอาจารย์ทีปรึกษา หรือ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  มีดังนี 
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รหัสวิชา ชือวิชา          หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีวกลศาสตร์ 

มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวัสดุชีวภาพ      3 (3-0-9) 

MN 620 Biomechanics and Biomaterials 

มอ. 621 การประยุกตร์ะเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในชีวกลศาสตร์  3 (3-0-9) 

MN 621 Finite Element Method in Biomechanics 

มอ. 622 ชีวกลศาสตร์ด้านการเคลือนไหวของร่างกายมนุษย ์   3 (3-0-9) 

MN 622 Biomechanics of Human Movement 

มอ. 623 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการในวิศวกรรมการแพทย์ 3 (3-0-9) 

MN 623 Integrated Product Design and Development in Medical Engineering 

มอ. 624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและกล้ามเนือ    3 (3-0-9) 

MN 624 Orthopaedic Biomechanics 

มอ.625  เทคโนโลยีการผลิตขั นสูงของอุปกรณ์และอวัยวะเทียมทางการแพทย์ 3 (3-0-9) 

MN 625 Advanced Manufacturing Technologies of Medical Devices and Implants 

มอ.626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน      3 (3-0-9) 

MN 626 Dental Biomechanics 

มอ.627 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1     3 (3-0-9) 

MN 627 Special Topics in Biomechanics 1 

มอ.628 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2      3 (3-0-9) 

MN 628 Special Topics in Biomechanics 2 

หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ 

มอ. 630 ชีวสถิติ        3 (3-0-9) 

MN 630 Biostatistics 

มอ. 631 เครืองมือวัดและการวัดทางการแพทย์     3 (3-0-9) 

MN 631 Biomedical Measurement and Instrument 
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รหัสวิชา ชือวิชา          หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

มอ. 632 โทรเวชกรรม        3 (3-0-9) 

MN 632 Telemedicine 

มอ. 633 วงจรกรองแบบปรับตัว       3 (3-0-9) 

MN 633 Adaptive Filtering 

มอ. 634 วิศวกรรมทางการฟืนฟูสมรรถภาพ      3 (3-0-9) 

MN 634 Rehabilitation Engineering 

มอ. 635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี     3 (3-0-9) 

MN 635 Neural Network and Fuzzy Systems 

มอ. 636 การประมวลผลภาพทางการแพทย์      3 (3-0-9) 

MN 636 Medical Image Processing 

มอ. 637 การประมวลผลสัญญาณขั นสูง      3 (3-0-9) 

MN 637 Advanced Signal Processing  

หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์ 

มอ. 640 หลักการทางด้านการยศาสตร์     3 (3-0-9) 

MN 640 Ergonomics Principles 

มอ. 641 กายวิภาคและสรีรวิทยาในการทํางาน     3 (3-0-9) 

MN 641 Anatomy and Work Physiology 

มอ. 642 ชีวกลศาสตร์ในการทํางาน       3 (3-0-9) 

MN 642 Occupational Biomechanics 

มอ. 643 ปัจจัยมนุษย์ทางจิตสังคมและสิงแวดล้อม    3 (3-0-9) 

MN 643 Human Psychosocial and Physical Environmental Aspects 

มอ. 644 การวิเคราะห์และออกแบบงาน      3 (3-0-9) 

MN 644 Work Analysis and Design 
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รหัสวิชา ชือวิชา          หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

มอ. 645 สุขภาพในการทํางาน ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ทีดี  3 (3-0-9) 

MN 645 Occupational Hygiene, Safety and Well-Being 

มอ. 646 ปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์และสรีระวิทยาในการทํางาน  1 (0-3-0) 

MN 646 Biomechanics and Work Physiology Lab 

มอ. 647 ปฏิบัติการเครืองมือและวิธีการวัดการทํางาน    1 (0-3-0) 

MN 647 Work Measurement and Instrumentation Lab 

มอ. 648 หัวข้อปัจจุบันในด้านการยศาสตร์     3 (3-0-9) 

MN 648 Current Topics in Ergonomics  

หมวดวิชาการจําลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 

มอ. 650 วิธีทดลองทางสรีรวิทยาและเครืองมือ     3 (1-6-5) 

MN 650 Experimental  Method in Physiology and Instruments 

มอ. 651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย์       3 (3-0-9) 

MN651 Human Biomechanics 

มอ. 652 วิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และเนือเยือ    3 (3-0-9) 

MN 652 Cell and Tissue medical Engineering 

มอ. 653 การประมวลสัญญาณประสาทและการส่งผ่านสัญญาณประสาท  3 (3-0-9) 

MN 653 Neural Signal Processing and Neural Transmission 

มอ. 654 แบบจําลองทางสรีรวิทยาและชีวการแพทย ์    3 (3-0-9) 

MN 654 Physiology and Biomedical Modeling 

มอ. 655 หัวข้อพิเศษทางจําลองรูปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 1 3 (3-0-9) 

MN 655 Special Topics  in Physiological Modeling and Medical Engineering 1  

มอ. 656 หัวข้อพิเศษทางจําลองรูปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 2 3 (3-0-9) 

MN 656 Special Topics  in Physiological Modeling and Medical Engineering 2  

 3.1.3.4  วิทยานิพนธ์    

มอ.800 วิทยานิพนธ ์            18  หน่วยกิต 

MN 800  Thesis 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

วิชาเสริมพืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  หากจําเป็นหลักสูตรอาจกําหนดให้นักศึกษาเรียน

วิชาเสริมพืนฐานก่อนเปิดภาคแรกในปีการศึกษาที 1 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี 

มอ. 510  วิศวกรรมทางการแพทยเ์บืองต้น     2  หน่วยกิต 

มอ. 511  คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์      2  หน่วยกิต 

มอ. 512  กายวิภาคศาสตร์                                2  หน่วยกิต 

มอ. 513  สรีรวิทยา                                          2  หน่วยกิต 

     รวม     6  หน่วยกิต 

 

ปีการศึกษาที 1  ภาคการศึกษา ที 1 

แผน ก แบบ ก 2 

มอ. 610 วิธีวิจ ัย  3  หน่วยกิต 

มอ. 611 คณิตศาสตร์วิศวกรรมทางการแพทย์     2  หน่วยกิต 

มอ. 612 สัมมนาวิศวกรรมทางการแพทย์            1  หน่วยกิต 

รวม  6  หน่วยกิต 

 

ปีการศึกษาที 1  ภาคการศึกษา ที 2 

แผน ก แบบ ก 2 

มอ. xxx  วิชาเลือก 3  หน่วยกิต 

มอ. xxx  วิชาเลือก 3  หน่วยกิต 

มอ. xxx  วิชาเลือก  3  หน่วยกิต 

รวม 9  หน่วยกิต 

 

ปีการศึกษาที 2  ภาคการศึกษา ที 1 

แผน ก แบบ ก 2 

มอ. xxx  วิชาเลือก   3  หน่วยกิต 

มอ. xxx  วิชาเลือก    3  หน่วยกิต 

มอ. 800  วิทยานิพนธ์   6  หน่วยกิต 

รวม 12  หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที 2  ภาคการศึกษา ที 2 

แผน ก แบบ ก 2 

มอ. 800 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 12  หน่วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา   

รหัสวิชา ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

3.1.5.1 วิชาเสริมพืนฐาน  

มอ. 510 วิศวกรรมทางการแพทย์เบืองต้น     2 (2-0-6) 

MN 510 Introduction to Medical Engineering  

                     ประวัติวิศวกรรมการแพทย์ ภาพรวมของงานทางด้านวิศวกรรมการแพทย์ พืนฐาน

กลศาสตร์ชีวภาพ การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ เครืองมือวัดทางการแพทย์ การยศาสตร์ ปัจจัย

มนุษย์ วิศวกรรมทางเนือเยือ วิศวกรรมทางการฟืนฟูสมรรถภาพ 

History of medical engineering. Overview of applications in medical engineering: 

biomechanics,  medical signal processing, medical instruments, Ergonomics, Human factors, Tissue 

engineering,Rehabilitation engineering. 

 

มอ. 511 คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์      2 (2-0-6) 

MN 511 Mathematics for Engineers  

                     พืนฐานแคลคูลัส: อนุพันธ์และการประยุกต์ เทคนิคการปริพันธ์และการประยุกต์ เรขาคณิต

วิเคราะห์สําหรับภาคตัดกรวย สมการลําดับสอง การแปลงเวกเตอร์ของพิกัด พิกัดขั วและฟังก์ชั นหลาย

ตัวแปร การหาอนุพันธ์บางส่วน การหาปริพันธ์หลายชนั ตัวแปรเชิงซ้อน การประยุกต์พีชคณิตเชิงเส้น 

สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ วิธีและการประยุกต์ใช้ตัวเลขในการแก้ไขปัญหา 

Fundamental of Calculus: the derivative and its applications, techniques of integrations 

and applications. Analytic geometry for conic sections; second degree equations; vectors 

transformation of coordinates; polar coordinates and functions of several variables; partial derivatives; 

multiple integrals. Complex variables. Applied linear algebra. Difeerential equation and its 

applications. Numerical methods and applications for problem solving. 
 

มอ. 512 กายวิภาคศาสตร์       2 (2-0-6) 

MN 512 Anatomy  

                     หน้าทีการงานของอวัยวะ ระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนือ ระบบการไหลเวียน

โลหิตและนํ าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ที

เกียวข้องกับวิศวกรรมทางการแพทย ์

 Human  systemic functions body including nervous, musculoskeletal, cardiovascular, 

respiratory, gastrointestinal, kidney , urinary , endocrine and reproductive systems that related to 

medical engineering 
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รหัสวิชา ชือวิชา        หน่วยกิต  

                     (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 

มอ. 513 สรีรวิทยา        2 (2-0-6) 

MN 513 Physiology  

                     หน้าทีสรีรวิทยาระบบต่าง ๆ ของร่างกายทีเกียวข้องทางวิศวกรรมทางการแพทย์ ได้แก่ 

ระบบประสาท ระบบกล้ามเนือและโครงกระดูก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ

ทางเดินอาหาร ไตและระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อและการสืบพันธุ์   

  Physiological functions of all organ systems of the human body related to medical 

engineering i.e., nervous system, musculoskeletal system, cardiovascular system, respiratory system, 

gastrointestinal system, urinary system, endocrine system and reproductive system. 

 

3.1.5.2 วิชาบังคับ          

 

มอ. 610 วิธีวิจัย        3 (3-0-9) 

MN 610 Research Methodology  

                     หลักการของการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติศาสตร์สําหรับการศึกษาวิจัย

และการวางแผนวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแปรความหมาย สรุปและ

ข้อเสนอแนะผลวิจัย และจริยธรรมในการศึกษาหรือค้นคว้าในคนและสัตว์ การพิจารณาและประเมิน

ความจําเป็น ความเสียงและประโยชน์ทีจะได้รับ  ขั นตอนและการขอรับความยิมยอมของผู ้ถูกวิจัย 

กฎหมายข้อกําหนดเกียวกับจริยธรรมการวิจัย และความสําคัญของการขออนุมัติกรรมการจริยธรรมการ

ทําวิจัย 

 The aim of this course is to understand a research methodology and statistical techniques 

for research planning, included data collection and data interpretation. The strategies to make 

presentation, discussion, conclusion and decision making are also taken parts in this course. Moreover, 

it has to cover in these topics: risk assessment, human and animal research ethics.  Lastly, the topics of 

RFP request and process is also involved this course 
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รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

มอ. 611 คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์     2 (2-0-6) 

MN 611 Mathematics for Medical Engineering  

                     ภาพรวมของวิธีทางคณิตศาสตร์ในงานวิจัยด้านชีวการแพทย์ สมการอนุพันธ์ สมการ

อนุพันธ์ย่อย ระบบสุ่ม การแปลงสามัญ การหาค่าเหมาะทีสุด ขั นตอนวิธีการค้นหา การกรอง และการ

วิเคราะห์อนุกรมเวลา การสร้างแบบจําลองคณิตศาสตร์ของระบบชีวการแพทย์  แบบจําลองแบบแจกแจง

และไม่แจกแจงในกระบวนการทางไฟฟ้า เครืองกลและเคมีในการประยุกต์กับระบบเซลล์ ระบบเนือเยือ

และระบบอวัยวะ  

 Overview of numerical methods commonly used in biomedical research including 

ordinary and partial differential equations, random systems, common transforms, function fitting, 

optimization and search algorithms, and filtering and time series analysis. Mathematical modeling of 

biomedical systems. Lumped and distributed models of electrical, mechanical, and chemical processes 

applied to cells, tissues, and organ systems. 

 

มอ. 612 สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย์       1 (1-0-3) 

MN 612 Medical Engineering Seminar   

                     การศึกษาหรือค้นคว้าเกียวกับปัญหาพิเศษในสาขาวิศวกรรมทางการแพทย์โดยได้รับ

มอบหมายจากอาจารย์ผู ้สอน ในระหว่างการศึกษา  นักศึกษาจะต้องทํารายงาน และนําเสนอผลการศึกษา

ต่อผู ้ เข้าร่วมวิชาสัมมนา        

  This course aims to further prepare the students with study skills necessary to successfully 

participate in class. Students will learn various study skills through assignments, such as making 

reports, giving presentation, and taking notes. They will also have practice in scientific communication 

by give a presentation to their classmate. 
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3.1.5.3 วิชาเลือก 

รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีวกลศาสตร์ 

มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวัสดุชีวภาพ      3 (3-0-9) 

MN 620 Biomechanics and Biomaterials  

                     พืนฐานกลศาสตร์ชีวภาพ แรง พลังงาน สมดุล แรงเสียดทาน การเคลือนที ของส่วนต่าง ๆ 

ของอวัยวะร่างกายและอวัยวะเทียม และลักษณะเฉพาะของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบโครง

กระดูก ระบบกล้ามเนือและระบบไหลเวียนโลหิต เป็นต้น สมบัติของวัสดุชีวภาพ การวิเคราะห์ความเค้น

และความเครียด มาตรฐานการผลิตและการทดสอบ และการประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมทาง

การแพทย ์

  Course topics will include analysis of forces in static biological systems; linear and 

angular dynamics of human movement; energy and power in human activity; application of stress and 

strain analysis to biological tissues and Prothisis. This course also covers the fundamentals of the 

Biomaterials. 

 

มอ. 621 การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในชีวกลศาสตร์  3 (3-0-9) 

MN 621 Finite Element Method in Biomechanics 

                     ทฤษฎีและขั นตอนของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์ปัญหาในชิวกลศาสตร์ 

การหาสมการไฟไนต์ด้วยวิธีถ่วงนํ าหนักเศษตกค้าง ขั นตอนการทํางานของซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ 

การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในชีวกลศาสตร์ และตัวอย่างการประยุกต์ 

   In this course, there will be an introduction to the Finite Element in order to modelling 

biological structures by weight residual methods. It covers all the steps involved in FEA and also give 

the example of FEA in Biomechanics. 

 

มอ. 622 ชีวกลศาสตร์ด้านการเคลือนไหวของร่างกายมนุษย์   3 (3-0-9) 

MN 622 Biomechanics of Human Movement 

                     การเข้าใจหลักการพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และกฏทีเกียวข้องกับหัวข้อทางชีวกลศาสตร์ 

เพือศึกษาการนําเอาหลักการทางชีวกลศาสตร์ไปประยุกต์และเข้าใจเกียวกับการเคลือนทีของมนุษย์ และ

ผลกระทบต่างๆ ไปย ังร่างกายของมนุษย์ เช่น กลศาสตร์ แรงเสียดทาน จลศาสตร์ จลนศาสตร์ กลศาสตร์

ของไหล พลศาสตร์ของไหล การวิเคราะห์การเดิน และการวิเคราะห์ท่าทาง  

                    To introduce the scientific principles and laws underlying the field of biomechanics. To 

describe how biomechanical principles can be applied to understanding and analyzing the causes of 
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human movements and their affects on the body as statics, friction, kinematics, kinetics, fluid statics, 

fluid dynamics, gait analysis, and posture analysis 

 

รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

มอ. 623 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการในวิศวกรรมการแพทย์ 3 (3-0-9) 

MN 623 Integrated Product Design and Development in Medical Engineering  

                     การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงหลักทางวิศวกรรม การออกแบบเพือผลิตในเชิง

อุตสาหกรรม และ โอกาสทางธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้นเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรม

การแพทย์ หัวขอประกอบด้วย วิธีการออกแบบ การสร้างแบบจําลอง การตัดสินใจ ความเสียง ราคา ว ัสดุ

และการเลือกวิธีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การทํางานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ 

 A product design course uses principles of system engineering, the stage-gate process for 

medical product development and engineering and business analysis principles to evaluate the 

commercial potential proposed medical devices to further develop feasible solutions. Manufacturing 

design, teamwork and creative design for new innovation. 

 

มอ. 624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและกล้ามเนือ     3 (3-0-9) 

MN 624 Orthopaedic Biomechanics  

                     หลักการทางชีวกลศาสตร์ทีนํามาประยุกต์ใช้ในด้านระบบกระดูกและกล้ามเนือ กายวิภาค

ศาสตร์ การทํางานของระบบกระดูกและกล้ามเนือในลักษณะของของแข็งและแรงทีมากระทํา โดยเน้น

ในส่วนของข้อต่อ (การเคลือนไหว แรงและการถ่ายเท) กระดูก เนือเยืออ่อน (กระดูกอ่อน เอ็นกระดูก

และกล้ามเนือ) กลศาสตร์ในระดับเซลล์และวิศวกรรมทางเนือเยือ ศึกษาหัวข้อเฉพาะรวมถึงการศึกษา

ระบบกระดูกและกล้ามเนือในทางคลินิก การหักของกระดูก การวิเคราะห์ว ัสดุยึดตรึงกระดูก และการใช้ 

MRI และ CT เพือดูการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นในระบบกระดกูและกล้ามเนือ 

                    Introduction to biomechanics as applied to orthopedic science. Review of anatomy, 

kinematics, and solid mechanics for the musculoskeletal system. Emphasis on the mechanics of joints 

(movement, force, transmission), bone, soft tissues (cartilage, ligament, muscle) and cellular mechanics 

and tissue engineering. Special topics include clinical orthopedics, fracture mechanics of bone tissue, 

Finite Element Analysis of orthopedic implants and the use of MRI and high resolution CT for imaging 

of musculoskeletal tissues 
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รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

มอ. 625 เทคโนโลยีการผลิตขันสูงของอุปกรณ์และอวัยวะเทียมทางการแพทย์ 3 (3-0-9) 

MN 625 Advanced Manufacturing Technologies of Medical Devices and Implants  

                    เทคโนโลยีการผลิตขั นสูง เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเลเซอร์และ

การผลิตอย่างรวดเร็ว ทีใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ว ัสดุยึดตรึงกระดูก รากเทียม และหลอดเลือดเทียม 

                    Fundamental of advanced manufacturing technologies, rapid prototyping, rapid 

manufacturing and laser technology to manufacture the medical devices, orthopaedic implant, dental 

implant and vascular implant. 

 

มอ. 626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน       3 (3-0-9) 

MN 626 Dental Biomechanics  

                     ชีวกลศาสตร์ของฟันครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับชีวกลศาสตร์ของฟัน วิเคราะห์

ปัญหาทางกลของฟัน ทั งในรากเทียมและทันตกรรมจัดฟัน  รวมทั งกลศาสตร์ของฟันธรรมชาติ  

นอกจากนั นชีวกลศาสตร์ย ังครอบคลุมถึงประเด็นวิจัยในปัจจุบัน 

   Dental Biomechanics provides a comprehensive, timely and wide-reaching survey of the relevant 

aspects of biomechanical investigation within the dental field. Leading the reader through the mechanical analysis of 

dental problems, both in dental implants and in orthodontics, as well as natural tooth mechanics, Dental 

Biomechanics covers an increasingly important and popular subject area and addresses a number of contemporary 

discussions. 

 

มอ. 627 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1     3 (3-0-9) 

MN 627 Special Topics in Biomechanics 1  

                     เป็นวิชาเกียวกับการพัฒนาวิชาการใหม่ ๆ  ทางด้านชีวกลศาสตร์ทีน่าสนใจเป็นพิเศษ 

  Studies on the new technology of special interest in Biomechanics engineering. 

 

มอ. 628 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2     3 (3-0-9) 

MN 628 Special Topics in Biomechanics 2  

                     เป็นวิชาเกียวกับการพัฒนาวิชาการใหม่ ๆ  ทางด้านชีวกลศาสตร์ทีน่าสนใจเป็นพิเศษ              

  Studies on the new technology of special interest in Biomechanics engineering.  
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รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ 

 

มอ. 630 ชีวสถิต ิ        3 (3-0-9) 

MN 630  Biostatistics  

                      สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นพืนฐาน ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนืองและแบบไม่ต่อเนือง การ

กระจายตัวของตัวแปรสุ่ม การทดสอบสมมุติฐานของตัวแปรแบบต่อเนืองและไม่ต่อเนือง การรักษาแบบ

หลายวิธี การถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์ข้อมูลการอยู่รอด ออกแบบการทดสอบทางคลินิก 

 Descriptive statistics; elementary probability; discrete and continuous random variables 

and their distributions; hypothesis testing involving continuous and categorical (nominal and ordinal) 

variables, two and more treatments; linear regression; analysis of survival data; design of clinical trials. 

 

มอ. 631 เครืองมือวัดและการวัดทางการแพทย์     3 (3-0-9) 

MN 631 Biomedical Measurement and Instrument  

                     การออกแบบและเข้าใจสถาปัตยกรรมเครืองมือวัดพารามิเตอร์ทางสรีระวิทยา เช่น 

คลืนไฟฟ้าหัวใจ ปริมาณออกซิเจนในเลือด คลืนสมอง แรงดันและอุณหภูมิภายในหัวใจ เป็นต้น 

เครืองมือวัดในห้องปฎิบัติการทางคลินิก อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ 

 Design and understand architecture of electronics instrument used to measure 

physiological parameter: Electrocardiogram, Pulse Oximetry, Electroencephalography,  Pressure 

cardiac respiration motion  force  and temperature  measurement Clinical lab instrument Therapeutic 

and Prosthetic devices 

 

มอ. 632 โทรเวชกรรม       3 (3-0-9) 

MN 632 Telemedicine  

                      การประมวลผลสัญญาณสําหรับการประยุต์ทางด้านโทรเวชกรรม การบีบอัดสัญญาณทาง

การแพทย์ การเข้ารหัสและสือสารข้อมูลทางการแพทย์ทั งแบบอนาลอกและดิจิตอล เว็บเทคโนโลยี

สําหรับเครือข่ายทางการแพทย ์

                    Signal processing for telemedicine applications. Data compression  Medical data coding 

and standards channel coding line coding Analog and Digital modulation Web technologies for 

telemedicine networking 
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รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

มอ. 633 วงจรกรองแบบปรับตัว      3 (3-0-9) 

MN 633  Adaptive Filtering  

                      วงจรกรองวีเนอร์ การทํานายแบบเชิงเส้น วงจรกรองชนิดค่าก ําลังสองเฉลียน้อยทีสุด วงจร

กรองชนิดค่าก ําลังสองเฉลียน้อยทีสุดแบบบรรทัดฐาน วงจรกรองชนิดกําลังสองน้อยทีสุดแบบเรียกซํ า 

วงจรกรองคาลแมน การติดตามระบบทีแปรตามเวลา 

 Wiener filters Linear Prediction Least-Mean-Square Adaptive Filters Normalized Least-

Mean-Square Adaptive Filters Recursive Least-Square Adaptive Filters Kalman Filters Tracking of 

Time-Varying Systems 

 

มอ. 634 วิศวกรรมทางการฟืนฟูสมรรถภาพ     3 (3-0-9) 

MN 634 Rehabilitation Engineering  

                     บทนําสู่เทคโนโลยีการฟืนฟู การตรวจวัดทางชีวกลศาสตร์และการวิเคราะห์การเคลือนที

มนุษย์ การจําลองการเคลือนที อุปกรณ์พยุง อวัยวะเทียม เครืองช่วยเหลือในการนั งและรถคนพิการ การ

กระตุ้นด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีการฟืนฟูชั นสูงอืน ๆ 

 An introduction to rehabilitation technology: Biomechanical measurements and analysis 

of human movement; Motion simulation; Orthoses and Prostheses; Seating aids and Wheelchair; 

Functional electrical stimulation and other advanced rehabilitation technologies. 

 

มอ. 635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี    3 (3-0-9) 

MN 635 Neural Network and Fuzzy Systems 

                     ทฤษฎีเครือข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซีลอจิก ระบบฟัซซีแบบปรับค่า โครงสร้างและ

พลศาสตร์ของหน่วยประสาท การเรียนรู้แบบมีการแนะนําและไม่มีการแนะนํา การประยุกต์ใช้ในการ

ควบคุม รู้จ ํารูปแบบ สร้างแบบจําลองแบบไม่เชิงเส้น การประมวลผลสัญญาณ และการประยุกต์ทาง

การแพทย ์

 Introduction to Artificial Neural Network and Fuzzy Systems. Theory and applications of 

artificial neural networks and fuzzy logic. Adaptive fuzzy system. Neuron structure and dynamics. 

Unsupervised and supervised learning. Applications to control, pattern recognition, nonlinear system 

modeling, signal processing. Applications of neural network and fuzzy systems in medicine. 
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รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

มอ. 636 การประมวลผลภาพทางการแพทย์     3 (3-0-9) 

MN 636 Medical Image Processing  

                      โครงสร้างข้อมูลภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การจําแนกภาพ การบีบอัดและการคืน

สภาพของภาพ การประยุกต์การประมวลผลภาพทางการแพทย ์

 Historical development of image processing. Image data structures. Image enhancement. 

Image classification. Image compression and restoration. Application of digital image processing in 

medicine. 

 

มอ. 637 การประมวลผลสัญญาณขันสูง     3 (3-0-9) 

MN 637  Advanced Signal Processing  

                      หลักการพืนฐานของสัญญาณแบบต่อเนืองและไม่ต่อเนืองทางเวลา และสัญญาณแบบ

ดิจิตอล การคอนโวลูชั น อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การวิเคราะห์สเปคตรัมของสัญญาณทงั

แบบต่อเนืองและไม่ต่อเนืองทางเวลา การออกแบบตัวกรองแบบอนาลอกและดิจิตอล การวิเคราะห์

สัญญาณแบบเวลาและความถี การแปลงฟูเรียร์แบบช่วงเวลาสั น การแปลงเวฟเล็ทแบบต่อเนืองและแบบ

ไม่ต่อเนือง การประยุกต์ในสัญญาณทางการแพทย์ เช่น คลืนไฟฟ้าสมองและคลืนไฟฟ้าหัวใจ 

 The fundamental concepts of analog signals, discrete time signals, and digital signals. 

Convolution. Fourier series and transforms. Laplace transform. Difference equation, z-transforms, 

discrete-time Fourier series and transforms.  Spectral analysis of continuous and discrete-time signal. 

Analog and digital filter design. Fundamental of time-frequency analysis: short-time Fourier transform 

(STFT), continuous wavelet transform (CWT), and discrete wavelet transform (DWT). Applications 

on medical signal analysis such as EEG and ECG. 

 

หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์ 

รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

มอ. 640 หลักการทางด้านการยศาสตร์      3 (3-0-9) 

MN 640 Ergonomics Principles  

                     บทบาทและความสําคัญของการยศาสตร์ ความหมายของงานด้านการยศาสตร์ วิชาชีพ

ทางด้านการยศาสตร์ (Certification of Professional Ergonomics) ความเข้าใจเกียวกับ Macro and Micro 

Ergonomics  ปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตในการทํางานทีเกียวข้องกับการยศาสตร์ ค่าใช้จ่ายและ
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ผลกระทบต่อเนืองทางสังคม สภาพทางสังคม กฏหมาย และแรงจูงใจจากภายนอกต่อการพัฒนางานด้าน

การยศาสตร์  ความเข้าใจเกียวกับมนุษย์ในระบบงาน (human in work system environment)  ทฤษฎี

ปัจจัยเสียงและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์-เครืองมือเครืองจักร-สภาพแวดล้อม ในระบบต่างๆ 

โดยเฉพาะระบบงาน ปัจจัยมนุษย์ทางด้านวิศวกรรม ความสามารถและข้อจํากัด  หลักการสําคัญในการ

ออกแบบทางด้านการยศาสตร์ การออกแบบเฉพาะบุคคล หรือ ออกแบบสําหรับผู ้ใช้ร่วมกันจํานวนมาก 

การออกแบบสภาพแวดล้อม เช่น แสง เสียง อากาศ อุณหภูมิ เป็นต้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมและงาน 

การออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน 

 The role and importance of ergonomics.  The meaning of ergonomics.  The ergonomics 

profession (Certification of Professional Ergonomics). Understanding of the Macro and Micro 

Ergonomics.  Health problems and quality of life in the workplace related to ergonomics. Costs and 

impacts effecting on social environments. Laws and incentives from outside organization to improve 

ergonomics. Understanding of the human in work systems and environments.  Theory of risk factors 

and interactions of human - machine - environment, especially in work systems. Human factors in 

engineering, capabilities and limitations, The key principles in ergonomics design. Design for the 

individual and universal. Design of environments such as light, sound, temperature, etc.   Work and 

social environments interactions. Design and analysis of work system. 

 

มอ. 641 กายวิภาคและสรีรวิทยาในการทํางาน     3 (3-0-9) 

MN 641 Anatomy and Work Physiology  

                    ความเข้าใจเกียวกับกายวิภาคของร่างกายมนุษย์  การตอบสนองทางสรีรวิทยาทีเกิดขึ นจาก

กิจกรรมทีทําและสภาพแวดล้อมทีเป็นอยู่ในขณะทํากิจกรรมนั นๆ  ผลกระทบต่อการเผาผลาญอาหาร  

ผมกระทบต่อระบบประสาทควบคุมกล้ามเนือ ผลกระทบต่อระบบหายใจ ผลกระทบต่อระบบการ

ไหลเวียนของเลือด ผลกระทบต่ออุณหภูมิของร่างกาย  ผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการทํา

กิจกรรม  ตารางในการทํางานและจังหวะการทํางานของร่างกาย ผลกระทบจากความหนักเบาของงานที

ต่างกัน ผลกระทบของการทํางานต่อเนืองและการทํางานเป็นกะ ความล้าและการฟืนตัวของร่างกาย 

  Physical characteristics of people and their response to their activities and their 

environments with particular reference to health and performance. Anatomy of  human body, 

Physiological response to work; metabolic response; neuromuscular response; respiratory response; 

circulatory response; thermoregulatory response;  work schedule and body rhythm. 
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รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

มอ. 642 ชีวกลศาสตร์ในการทํางาน      3 (3-0-9) 

MN 642 Occupational Biomechanics 

                     หลักการสําคัญทางด้านชีวกลศาสตร์ เช่น การทํางานและแรงของกล้ามเนือ กลไกการ

บาดเจ็บและความล้า เป็นต้น  เพือประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวกลศาสตร์ในการศึกษาและออกแบบงาน

ชั นสูง  การวัดคุณลักษณะมนุษย์ทีใช้ในทางกลศาสตร์ เครืองมือวัดทีเกียวข้องกับงานชีวกลศาสตร์  การ

วิเคราะห์การเคลือนไหว ความดันในช่องท้อง การวิเคราะห์แรงกระทําต่อร่างกายต่างๆ ทั งจากภายใน

และภายนอก ลักษณะข้อต่อของร่างกาย การเคลือนไหวและข้อจํากัด แบบจําลองทางชีวกลศาสตร์เพือ

วิเคราะห์แรง เทคนิคทีใช้ในการศึกษาและการประเมินความเสียงต่อการบาดเจ็บและเสียหายของระบบ

กระดูกและกล้ามเนือทีประยุกต์ใช้สําหรับการปรับปรุงลักษณะงานในภาคอุตสาหกรรมเพือลดปัญหา

การบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนือในงานทีต้องใช้แรงจากร่างกายทั งในลักษณะของการนั งหรือ

ยืนทํางานรวมถึงการยกเคลือนย ้ายสิงของ 

Essential Biomechanics principles such as muscle contraction and muscle force, 

mechanisms of injury and fatigue. Applied biomechanical knowledge in advanced study and design. 

Human anthropometry in biomechanics, biomechanical measurement tools, movement analysis, intra-

abdominal pressure, internal and external kinetics analysis, kinematics and limitations, biomechanical 

models for application in industrial work redesign, both seated work and standing work including 

lifting.  

 

มอ. 643 ปัจจัยมนุษย์ทางจิตสังคมและสิงแวดล้อม    3 (3-0-9) 

MN 643 Human Psychosocial and Physical Environmental Aspects  

      สมองและพฤติกรรมของมนุษย์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย์  ปัจจัยทางด้านจิต

ฟิสิกส์และการทํางาน เช่น การรับรู้และพฤติกรรมการทํางาน การเรียนรู้ ค่านิยมทางสังคม เจตคติและ

ความพึงพอใจในงาน เป็นต้น ปัจจัยทางด้านจิตสังคมและการทํางาน  ปัจจัยทางสิงแวดล้อมทีมีผลต่อ

ร่างกายและจิตใจ เครืองมือวัดและประเมินทางจิตสังคมและจิตฟิสิกส์ ความเครียดและการตอบสนอง

ของร่างกายและจิตใจ ปัญหาทางสุขภาพทีเกิดจากปัจจยัทางจิตสังคมและจิตฟิสิกส์ 

  Human brain and behavior.  Personality and human behavior.  Psychophysical factors 

and work, e.g. Perception and work behavior.  Learning, attitude, social values and work satisfaction.  

Psychosocial factors and work.  Effect of environment on physical and mental conditions.  

Psychosocial/ psychophysical measurement and evaluation.  Stress and physical and mental response.  

Psychosocial and  psychophysical factors and health problems. 
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รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

มอ. 644 การวิเคราะห์และออกแบบงาน     3 (3-0-9) 

MN 644 Work Analysis and Design  

                     ความหมายของงานและระบบงาน การวัด การวิเคราะห์และอธิบายลักษณะงานหรือ

กิจกรรมของมนุษย์ในสภาพจริง  วิเคราะห์ความเกียวข้องของมนุษย์ในระบบงาน เทคนิคการวิเคราะห์

กิจกรรม การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์หน้าทีของมนุษย์ทีสัมพันธ์กับองค์ประกอบต่างๆ ในระบบงาน  

การศึกษาเวลาและการเคลือนไหวร่างกายทีเหมาะสมด้วยเทคนิคต่างๆ   การออกแบบองค์ประกอบของ

ระบบงานให้สอดคล้องกับคุณลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ทั งคุณลักษณะทางร่างกาย การรับรู้ และจิตใจ 

การออกแบบสถานีงานและพืนทีทํางาน  การประเมินประสิทธิภาพของการทํางาน การใช้แบบจําลอง

ต่าง ๆ ในการประเมินและปรับปรุงงาน เพือให้สอดคล้องกับความสามารถของมนุษย์ 

 The meaning of job, task and work systems.  Measurement, analysis and characterization 

of human works or activities in real conditions.  Analysis of the human interaction in work system.  

Techniques for studying work activity and task analysis. Evaluations of human relationships with the 

various components in a work system.  Method study, time study, and human body movement analysis 

techniques. Designs of work systems compatible with human characteristics in physical, psychological 

and cognitive. Designs of workspace and workstation.  Evaluations of human works.  Use of 

simulation models to evaluate and improve human works compatible with abilities of humans. 

 

มอ. 645 สุขภาพในการทํางาน ความปลอดภัยและความเป็นอยู ่ทีด ี  3 (3-0-9) 

MN 645 Occupational Hygiene, Safety and Well-Being  

                     ความหมาย ความสําคัญของงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย ในการทํางาน กฎหมายและ

หน่วยงานทีเกียวข้องทั งในและต่างประเทศ ประเภทของอันตรายต่อสุขภาพในการทํางาน อันตรายด้าน

กายภาพ ด้านสารเคมี ด้านชีวภาพ ด้านจิตสังคม รวมถึงอันตรายจากมลพิษและสิงแวดล้อมอืนๆ  

อันตรายจากอุบติัเหตุและโรคจากการทํางาน   การประเมินอันตราย การวิเคราะห์ความเสียงและการ

ควบคุม  การบริหาร จัดการเพือควบคุมความเสียงและป้องกันการสูญเสีย การบริหารจัดการด้านคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน  มาตรฐานคุณภาพด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยและสิงแวดล้อม  การส่งเสริม

คุณภาพชีวิตในการทํางาน การออกแบบและเลือกใช้ว ัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

  All workplaces have responsibility in protecting the health of their employees and the 

health of the general public through control of their working environment. This course is designed to 

provide management tool in the industrial setting and enables management to comply with 

governmental regulations and to meet the increasing demands of employees for information on 
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potential health risks associated with their job. Quality of work life, personal protective equipment 

(PPE) design and selection are  included in the course. 

 

รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

มอ. 646 ปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์และสรีรวิทยาในการทํางาน  1 (0-3-0) 

MN 646 Biomechanics and Work Physiology Lab  

                     การศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือและเทคนิคต่างๆ ในการวัดและวิเคราะห์

ทางด้านการยศาสตร์ตามทฤษฏีของชีวกลศาสตร์และสรีระวิทยาในการทํางาน ปฏิบัติการจะครอบคลุม

การวัดคุณลักษณะทีสําคัญของมนุษย์ทีใช้ในการออกแบบ การวิเคราะห์ผลกระทบจากการทํางานของ

มนุษย์ด้วยหลักการทางชีวกลศาสตร์และสรีระวิทยา เช่น การเคลือนไหว การทํางานของกล้ามเนือ การ

ตอบสนองของร่างกาย การหายใจและเผาผลาญอาหาร อุณหภูมิของร่างกาย การประเมินความล้าและ

การฟืนตัว  รวมถึงเทคนิคทางจิตฟิสิกส์ 

                     Biomechanical and physiological modeling and measurement techniques useful in the 

study and mitigation of physical stressors in the industrial workplace and for preventing neuromuscular 

system, tissue and joint biomechanics from musculoskeletal disorders in manual work. The topics also 

include physical characteristics of people and their response to their activities and their environments 

with particular reference to health and performance. 

         

มอ. 647 ปฏิบัติการเครืองมือและวิธีการวัดการทํางาน    1 (0-3-0) 

MN 647 Work Measurement and Instrumentation Lab  

                     การศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือและตัวจับสัญญาณต่างๆ ทีเกียวข้องกับ

การศึกษาวิธีการทํางาน การศึกษาการเคลือนไหวและเวลา  เพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการ

วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินและออกแบบสถานีงาน พืนทีทํางาน และเครืองมืออุปกรณ์ทีใช้ในการ

ทํางาน  การฝึกฝนเทคนิคและวิธีการสํารวจงาน การสร้างแบบจําลองต่างๆ เพือประเมินประสิทธิภาพใน

การทํางาน   นอกจากการใช้เครืองมือวัดต่างๆ แล้วย ังจะได้เรียนเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การใช้

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ วิธีการทางสถิติทีเหมาะสมในการวิเคราะห์ประมินความเสียงและแนวโน้ม

ทางระบาดวิทยาทีเกียวข้องกับปัญหาสุขภาพทั งร่างกายและจิตใจ 

   This course provides a practical skill for the students to acquire various kinds of bio-

signals by sensors. Time motion study is one of the significantly topics as it can give a valuable 

information for estimating and designing the work stations, working area and suitable tools for the 

workplace.  Moreover, training technique and modelling may use as a tool for evaluation a system 
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performance. The possibility in use Questionnaire and interviewing forms can also provide the 

optimize solutions. 

 

รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

มอ. 648 หัวข้อปัจจุบันในด้านการยศาสตร์     3 (3-0-9) 

MN 648 Current Topics in Ergonomics  

                     การศึกษาและติดตามปัญหาทางด้านการยศาสตร์ทีก ําลังไดรั้บความสนใจหรือเป็นไปตาม

ความสนใจจากสังคม ผู ้เรียนจะได้รับคําแนะนําในเบืองต้นเพือให้สามารถศึกษาค้นคว้าเพือกําหนด

ขอบเขตของหัวข้อทีน่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน  ทําการศึกษารวบรวมความรู้ทีมีอยู่เพืออธิบาย

ปัญหาต่างๆ เหล่านั น  ทําการวิเคราะห์และอภิปรายความรู้ต่างๆ ทีเกียวข้องกับผู ้สอนและเพือนร่วมชั น

เรียน รวมถึงสรุปความรู้ทีได้รับจากการค้นคว้า เพือนํามาเสนอแนะให้เกิดประโยชน์ต่อปัญหาทีกําลัง

ได้รับความสนใจอยู่   รวมถึงการให้ค ําแนะนําองค์ความรู้ทีย ังคงต้องได้รับการศึกษาเพิมเติมในอนาคต

เพือนํามาใช้ประโยชน์ต่อการพฒันางานและความต้องการความรู้ทางด้านการยศาสตร์ ลักษณะการ

จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากปัญหาจริง ผู ้เรียนจะต้องจัดทํารายงานสรุปการศึกษาด้วย

ลักษณะงานเขียนเชิงวิชาการและนําเสนอการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด   

 Studying and monitoring an interesting problem related to ergonomics.  Students will be 

instructed in basic research to be able to determine the scope of the topic of interest in the current 

situation.  Gathering knowledge and researches available to explain those issues to discuss with 

instructors and classmates. Summarizing the knowledge gained from the researches to give 

recommendations for improving and solving the interesting problem. Advising future researches 

related to the problem of interest for developing works and knowledge of ergonomics.   Students will 

learn and be taught based on the real problem. They are required to prepare and submit a report 

summarizing the study with the academic writing style and to present the study in details. 
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หมวดวิชาการจําลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 

 

  รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

มอ. 650 วิธีทดลองทางสรีรวิทยาและเครืองมือ     3 (1-6-5) 

MN 650 Experimental  Method in Physiology and Instruments  

                     วิธีทดลองทางสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบกล้ามเนือ

และโครงร่าง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ไตและการขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อและการสืบพันธุ์ 

แนวคิดพืนฐานของการตรวจวัดการทํางานของร่างกาย ได้แก่ เครืองกระตุ้น เครืองตรวจจับสัญญาณ 

เครืองรับสัญญาณทางชีวภาพ เครืองขยายสัญญาณอิเล็กโทรด  การประมวลสัญญาณไฟฟ้า ความต่าง

ศักย์ไฟฟ้าของเยือเซลล์และช่องอิออน การประยุกต์หลักฟิสิกส์ตรวจวัดการไหลของเลือด  ความดัน

เลือด  การเต้นของหัวใจ  การหดตัวของเซลล์กล้ามเนือลาย  เป็นต้น 

 Experimental methods in physiology including cardiovascular , nervous , respiratory , 

gastrointestinal , kidney and urinary excretion, endocrine and reproductive systems. Basic concepts  of  

functional  recorders such  as stimulator, detector , biosensor,  amplifier, electrode, signal processing, 

voltage differences of cell membrane and ion channels. Application of physics in  blood flow 

measurement, blood pressure, cardiac beating, muscular contraction etc. 

 

มอ. 651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย์      3 (3-0-9) 

MN 651  Human Biomechanics  

                     หลักการกลศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ ได้แก่สถิตยศาสตร์ และพลศาสตร์ ความแข็งแรงของ

โครงสร้างกระดูก วิทยากระแสพืนฐาน ระบบการไหลเวียนของเลือด, วงจรการทํางานของหัวใจเพือสูบ

ฉีดเลือด  กลศาสตร์การหายใจ การไหลผ่านตัวกั นของสมอง การสร้างและการดูดซึมกลับของสารนํ า 

การเคลือนไหวของร่างกาย  การจําลองแบบได้แก่การประยุกต์ชีวกลศาสตร์ในระบบร่างกายและกาย

อุปกรณ์ 

 Principle of biomechanics : statics and dynamics, strength of skeletal materials and basic 

of  rheology such as blood circulation system, cardiac cycle , cardiodynamics,mechanics of respiration, 

transport  of  blood brain barrier, fluid formation and absorption, placental transport, human movement  

Application of  human biomechanics and  prosthetics. 
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รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

มอ. 652 วิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และเนือเยือ    3 (3-0-9) 

MN 652 Cell and Tissue Medical Engineering  

                     แนวคิดพืนฐานในวิศวกรรมทางการแพทยข์องเซลล์และเนือเยือ ได้แก่การทํางานของเซลล์  

กระบวนการซ่อมแซมตนเอง การสร้างเนือเยือและอวัยวะใหม่ การเกาะจับของไลแกนด์กับตัวรับ การ

เคลือนทีของเซลล์ การไหลผ่านเข้าเซลล์ของแคลเซียมและอิออนอืนๆ การขนส่งของเซลล์และการ

เคลือนที เทคนิคการเลี ยงเซลล์และเนือเยือ การเปลียนอวัยวะและวิทยาการของเซลล์ต้นกําเนิด อิทธิพล

ของฮอร์โมน โปรตีนและตัวเร่งสร้างการเติบโต กระบวนการกําจัดของตัวรับ การควบคุมกระบวนการเม

แทบอลิสม การประยุกต์วิศวกรรมทางการแพทย์ เช่น กระบวนการปรับแต่งจําลองรูปแบบของเซลล์

กล้ามเนือหัวใจและกระดูก 

 Basic concept for medical engineering of cell and tissue: cell function , repair mechanism, 

healing process, ligand  binding and receptor, migration of cell, influx of intracellular calcium and 

other ions, transporter and movement, cell and organ culture, organ transplant and stem cell, influences 

of hormone protein and growth factor, scavenger  of  receptor , control of metabolism. Application of 

medical engineering in remodeling process of cardiocytes and  bone. 

 

มอ. 653 การประมวลสัญญาณประสาทและการส่งผ่านสัญญาณประสาท  3 (3-0-9) 

MN 653 Neural   Signal Processing and Neural Transmission  

                     การกําเนิดสัญญาณไฟฟ้าของเซลล์ประสาทและการนําสัญญาณไฟฟ้า การส่งผ่านสัญญาณ 

ความถีและความสูง การประมวลสัญญาณไฟฟ้าของเซลล์ประสาท รูปแบบจําลองของสัญญาณชนิดเวลา

ต่อเนือง สัญญาณเวลาวิยุตและสัญญาณเชิงสุ่ม การส่งผ่านสัญญาณประสาทโดยการรวมและแยก

สัญญาณ  ความสัมพันธ์ของสัญญาณประสาทและกระบวนการชักนําของสารสือประสาทการชักนํา

สัญญาณในเซลล์โดยลําดับขั น การไหลผ่านของอิออนและความต่างศัยก์ไฟฟ้าของเซลล์ประสาท 

 Generation of neural signal, neural conduction and synaptic transmission , frequency and 

amplitude, neural signal processing , modeling of continuous-time signals , discrete-time signals and  

stochastic signals, convergence and divergence of signals, relationship between neural signal  and  

neurotransmitter induced process, signal transduction cascade, ionic flux and voltage difference of  

neuron . 
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รหัสวิชา     ชือวิชา        หน่วยกิต  

                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

มอ. 654 แบบจําลองทางสรีรวิทยาและชีวการแพทย์    3 (3-0-9) 

MN 654 Physiology and Biomedical Modeling  

                     การใช้หลักการการจําลองรูปแบบทางคณิตศาสตร์  และการวิ เคราะห์ข้อมูลของ

กระบวนการทางสรีรวิทยา ได้แก่ การขนส่งของเซลล์ จลนพลศาสตร์ของเอ็นไซม์ การควบคุมกลไก

ป้อนกลับ สัญญาณของช่องอิออน การกระตุ้นของเซลล์ การนําสัญญาณไฟฟ้าและการเคลือนทีของ

สัญญาณ แรงตึงและกระบวนการหดตัวของกล้ามเนือ จลนศาสตร์การไหลของเลือด จลนศาสตร์การ

ทํางานของหัวใจ การซึมผ่านและขนส่งก๊าซ การจับออกซิเจนและฮีโมโกลบินสรีรวิทยากรด-ด่าง,  

ออสโมลาลิตี และการเปลียนแปลงของความดัน 

   Principle of mathematical modeling and data analysis of physiology process such as 

cellular  transport, enzyme kinetics, feedback control, ion channel signals , cell excitation, electrical 

conduction and propagation , tension and E-C coupling , hemodynamic, cardiodynamics, gas diffusion 

and transport, hemoglobin binging to oxygen, acid-base physiology, osmolality and pressure changes. 

 

มอ. 655 หัวข้อพิเศษทางจําลองรูปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 1 3 (3-0-9) 

MN 655  Special Topics  in Physiological Modeling and Medical Engineering 1  

                     เป็นวิชาเกียวกับการพัฒนาวิชาการใหม่ ๆ  ทางด้านจําลองรูปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรม

ทางการแพทย์  ทีน่าสนใจเป็นพิเศษ 1 

 Studies on the new technology of special interest in Physiological Modeling and 

mechanics engineering. 

 

มอ. 656        หัวข้อพิเศษทาง จําลองรูปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 2 3 (3-0-9) 

MN 656 Special Topics in Physiological Modeling and Medical Engineering  2       

                     เป็นวิชาเกียวกับการพัฒนาวิชาการใหม่ ๆ  ทางด้าน จ ําลองรูปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรม

ทางการแพทย์  ทีน่าสนใจเป็นพิเศษ 2 

 Studies on the new technology of special interest in Physiological Modeling and 

mechanics engineering. 
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 3.1.5.4 วิทยานิพนธ์ 

มอ.800 วิทยานพินธ์        18 หน่วยกิต 

MN 800 Thesis  

                                การพัฒนาองค์ความรู้จากวิชาทีเรียนมาโดยสามารถ ตั งค ําถาม ตั งสมมติฐาน ตั ง

ว ัตถุประสงค์ จนกระทั งหาวิธีการทดสอบเพือตอบคําถามสมมติฐานนั นมาสร้างโครงการวิจัยด้วยตนเอง

ภายใต้ค ําแนะนําของอาจารยที์ปรึกษา รวมถึงการดําเนินการวิจัยตามขั นตอนดังกล่าวเพือให้สําเร็จลุล่วง

ย ังว ัตถุประสงค์ทีตั งไว ้ อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ โดยเนือหาของ

การเขียนวิทยานิพนธ์เกียวกับหัวข้อหรือปัญหาทางวิศวกรรมทางการแพทย์สาขาใดสาขาหนึง ได้แก่ 

สาขาวิชาชีวกลศาสตร์ สาขาวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ สาขาวิชาปัจจัยมนุษย์ในงาน

วิศวกรรมและการยศาสตร์ สาขาวิชาการจําลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ งานวิจัยต้อง

เป็นการดําเนินงานภายใต้การแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา เป็นอาจารย์ประจําของคณะใดคณะหนึงของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั งนี รวมถึง

การนําเสนอวิทยานิพนธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และการเขียนรายงานวิจัยเพือการตีพิมพ์เผยแพร่  โดยมี

จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 Knowledge development from this course is able to set the problem, hypothesis, 

objective and experimental method to answer the research hypothesis yourself and under suggestion 

from advisor as well as achieve research objectives and set up innovation in medical engineering field. 

The content of thesis writing is a topic from one of medical engineering departments such as 

biomechanics, biomedical signal processing, human factors in engineering and ergonomics, and 

physiological & medical engineering modeling. Research work is operated and consulted by advisors. 

The advisors come from one of faculty of engineering, medicine, allied health science, and public 

health. Thesis presentation and publication writing are introduced. 
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 3.2 ชือ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่งทางวิชาการ และคณุวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร    

    

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3720101018xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ Ph.D. Mechanical Engineering Lehigh University,USA. 2546 

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) M.S. Mechanical Engineering Lehigh University,USA. 2543 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครืองกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

2538 

2. 3409900194xxx รองศาสตราจารย์  นพ.ยงยุทธ    ศิริปการ อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 2546 

   (คณะแพทยศาสตร์) แสดงความรู้

ความชํานาญ    

    วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 

    แสดงความรู้

ความชํานาญ    

    ประกาศนียบัตร ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523 

    บัณฑิตขั นสูง    

    พ.บ. แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519 

    วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517 

 

  



 

 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

3. 3809900558xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ เกษรา รักษ์พงษ์สิริ ป.รด. สรีรวิทยา 

   (คณะสหเวชศาสตร์) วท.ม. สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย

    วท.บ. กายภาพบําบัด 

4. 3100600716xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  อภิว ัฒน์  มุตตามระ D.Eng. Material Science  

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์)   

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

5. 3739900249xxx อาจารย์  สมศักดิ   วงษ์ประดับไชย ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ 

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) วศ.ม. วิศวกรรมเครืองกล 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครืองกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  3.2.2 อาจารย์ประจําทีร่วมสอนในหลักสูตร   
 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1. 3720101018xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ Ph.D. Mechanical Engineering

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) M.S. Mechanical Engineering

    วศ.บ. วิศวกรรมเครืองกล 

2. 3409900194xxx รองศาสตราจารย์  นพ.ยงยุทธ ศิริปการ วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

   (คณะแพทยศาสตร์) ประกาศ ศัลยศาสตร์ 

    นียบัตร  

    บัณฑิตขั นสูง   

    พ.บ. แพทยศาสตร์ 

    วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย ์

3. 3809900558xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  เกษรา รักษ์พงษ์สิริ ปร.ด. สรีรวิทยา 

   (คณะสหเวชศาสตร์) วท.ม. สรีรวิทยาของการออกกํา

    วท.บ. กายภาพบําบัด 

4. 3102400556xxx รองศาสตราจารย ์ ดุลยโชติ ชลศึกษ ์ Ph.D. Mechanical Engineering

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) M.Eng. Mechanical Engineering

    วศ.บ. วิศวกรรมเครืองกล 



 

 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

5 3100600716xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  อภิว ัฒน์  มุตตามระ D.Eng. Material Science  

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์)   

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

6 3739900249xxx อาจารย์  สมศักดิ   วงษ์ประดับไชย ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ 

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) วศ.ม. วิศวกรรมเครืองกล 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครืองกล 

7. 3301800348xxx รองศาสตราจารย ์ นภดล   อุชายภิชาติ Ph.D.  Medical Signal Processing 

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) M.Eng.  Mechatronics  

      

    วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า  

8. 3540400033xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  ธีระ   เจียศิริพงษ์กุล Ph.D. Applied Mechanics (Vibrations)

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) M.Eng. Mechatronics 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครืองกล 

    

 

  

      



 

 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

9 3100100949xxx รองศาสตราจารย์  วิโรจน ์  ลิมตระการ ปร.ด. วิศวกรรมเครืองกล 

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) วศ.ม. วิศวกรรมเครืองกล 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครืองกล 

10. 3501200061xxx รองศาสตราจารย ์ เกสร   สุวรรณประเสริฐ Postdoctoral  สรีรวิทยาทางหลอดเลือดและ

   (คณะแพทยศาสตร์) Fellow หัวใจ 

    วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวิทยา

    วท.ม. สรีรวิทยา  

    วท.บ. พยาบาลศาสตร์ 

      

11. 3409900168xxx อาจารย ์ พัชรี คุณคํ าชู ปรด. ประสาทวิทยาศาสตร์ 

   (คณะสหเวชศาสตร์) วท.ม. ประสาทวิทยาศาสตร์ 

    วท.บ. กายภาพบําบัด 

12. 3100601391xxx รองศาสตราจารย ์ สสิธร เทพตระการพร Ph.D Public Health 

   (คณะสาธารณสุขศาสตร์)   

    M.P.H Public Health 

      

    วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัย

 
 



 

 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา

13. 3739900249xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  นริศ เจริญพร M.Eng. Industrial Engineering

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) B.Eng. Agricultural Engineering

14. 3339900039xxx รองศาสตราจารย ์ จรี ไชยชาญ Ph.D.  Biomedical Engineering 

 

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) M.S. 

 

 Biomedical Engineering 

    M.Eng.  Telecommunications 

    วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า 

15. 3100700338xxx อาจารย ์ พงษ์ศักดิ  มหาโชคเลิศวัฒนา Ph.D.  Electrical Engineering 

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) M.S.  Electrical Engineering 

    M.Eng.  Electrical Engineering 

    B.Eng.  Electrical Engineering

     (Computational Electromagnetics 

and Applications, Microwave 

Technologies) 

 
 



 

 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา

16. 3609900524xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  ทรงยศ นาคอริยกุล 

(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

Ph.D. Electrical and Computer 

Engineering  

    M.S.  Electrical and Computer 

Engineering  

    B.S. 

 

 Electrical Engineering

(Distortion-Invariant Pattern 

Recognition, Feature Reduction, 

and Hyperspectral Image 

Processing) 

17. 3102201801xxx อาจารย ์ ผกามาศ พิริยะประสาธน ์

(คณะสหเวชศาสตร์) 

Ph.D. Physical Therapy 

    วท.ม. กายภาพบําบัด 

    วท.บ. กายภาพบําบัด 

18. 3510600024xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  นพ.พีระพงศ์ กิติภาวงค ์ ภบ. เภสัชศาสตร์ 

   (คณะแพทยศาสตร์) พบ. แพทยศาสตร์ 

      

    ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์

    บัณฑิตขั นสูง   



 

 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา

19. 3309901176xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ ์

(คณะแพทยศาสตร์) 

Ph.D. Physiology    

    วท.ม. สรีรวิทยา 

    วท.บ. กายภาพบําบัด 

20. 3101201987xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา วุฒิบัตร ประสาทวิทยา 

   (คณะแพทยศาสตร์) พบ. แพทยศาสตร์ 

21. 3101500157xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  ชินวัฒน์ ธาราทรัพย ์ ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. ชีววิทยา 

    วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั วไป 

22. 4409900006xxx รองศาสตราจารย ์ นพ.ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์ พบ. แพทยศาสตร์ 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ 

    วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

23. 3100901178xxx รองศาสตราจารย์  เกล็ดแก้ว ด่านวิว ัฒน์ วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.บ. สัตววิทยา 

 
 
 
 
 
 



 

 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา

24. 3342000244xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเกต แสนทวีสุข วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.บ. กายภาพบําบัด 

25. 3520100671xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐกัญญา สุวรรณลิขิต วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.บ. กิจกรรมบําบัด 

26. 3549900022xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ณัฎฐพัชร์    ปิติชวนันท ์ วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.บ. กายภาพบําบัด 

27. 3100502956xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ สุมน ธิติโอฬาร M.Sc. Medical Science 

   คณะแพทยศาสตร์ B.Sc. Physical Therapy 

28. 3730100698xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา ปิยะพันธุ ์ Ph.D Physiology   

   (คณะแพทยศาสตร์)   

    วท.ม. สรีรวิทยา 

29. 3100501978xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ รอ. สุรินทร์ เปรี ยวนิม วท.บ. กายภาพบําบัด 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. สรีรวิทยา 

    วท.บ. รังสีเทคนิค 

30. 3760100085xxx อาจารย ์ นภัสนันท์ เดือนศักดิ ปร.ด. สรีรวิทยา 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. สรีรวิทยา 

    

วท.บ. กายภาพบําบัด 



 

 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

31. 3100502198xxx อาจารย ์ จันทริมา เจริญพันธุ ์ ปร.ด. สรีรวิทยา 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย

    วท.บ. กายภาพบําบัด 

32. 3190200313xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  อัญญานีย์ บุโรดม ปร.ด. สรีรวิทยา 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. สรีรวิทยา 

    วท.บ. พยาบาลศาสตร์ 

33. 3700600301xxx อาจารย ์ นันทวรรณ  ศูนย์กลาง ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ 

    พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 

34. 3101201983xxx อาจารย ์ เดชา  บูรณจิตร์ภิรมย ์ ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ 

    วท.บ. กายภาพบําบัด 

35. 3309901367xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย ์ พรพรหม จินตนา วท.ด. สรีรวิทยา 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. สรีรวิทยา 

    พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 

36. 3920300292xxx อาจารย ์ ธนิศรา  เวชเตง ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ 

    วท.บ. กายภาพบําบัด 



 

 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

37. 3849900244xxx อาจารย ์ กมลทิพย ์ ราศรี ปร.ด. ประสาทวิทยาศาสตร์ 

   (คณะแพทยศาสตร์) วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ 

    วท.บ. กายภาพบําบัด 

38. 3100901903xxx อาจารย ์ สิริลักษณ์ กาญจโนมัย M.Sc. Physical Therapy 

   (คณะสหเวชศาสตร์) B.Sc. Physical Therapy 

39. 3100602525xxx อาจารย ์ สันทณี เครือขอน ปร.ด. วิทยาศาสตร์การแพทย ์

   (คณะสหเวชศาสตร์) วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ 

    ปร.ด. กายภาพบําบัด 

40. 3100200131xxx อาจารย ์ ทพ.สําเริง อินกลํา 

(คณะทันตแพทยศาสตร์) 

ปร.ด วิทยาศาสตร์สุขภาพช่อง

ปาก 

    ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ 

41. 3100800029xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย ์ ทพ.ศฤทธิ  ศรินนภากร Ph.D. Biomaterials and Tissue 

   (คณะทันตแพทยศาสตร์)  Engineering 

    M.Sc.Dent 

 

ท.บ. 

Prosthodontics and 

Occlusion 

ทันตแพทยศาสตร์ 

      

      



 

 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

42. 3101100413xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  ทพ.วีรชัย  สิงหถนัดกิจ Ph.D. Cell biology and Tissue 

   (คณะทันตแพทยศาสตร์)  Engineering 

    ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ 



มคอ.2 
 

 48

4. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัต)ิ (ถ้าม)ี 

- ไม่มี - 

5. ข้อกําหนดเกยีวกับการทําวิทยานิพนธ์ 

 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

  การสร้างโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา

วิศวกรรมทางการแพทย ์เขียนวิทยานิพนธ์เกียวกับองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมทาง

การแพทย ์ก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานจริง หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนือง และนําเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพือเผยแพร่ จริยธรรมในการทําวิจัย 

และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบใน

รูปแบบการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีมีมาตรฐาน  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

    นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีทีนํามาประยุกต์ในการทําวิทยานิพนธ์  ตลอดทั งมีความ 

  เชียวชาญในการใช้เครืองมือ  โปรแกรม ในการทําวิทยานิพนธ์ซึงสามารถเป็นต้นแบบในการ 

  พัฒนาต่อได้  โดยมีขอบเขตวิทยานิพนธ์ทีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาทีก ําหนด  ผลงาน 

  ทีได้มีประโยชน์ต่อสาธารณชนทั งงานพืนฐานและงานประยุกต์ 

 5.3 ช่วงเวลา 

  ภาคการศึกษาที 1 - 2  ปีการศึกษาที 2 

 5.4 จํานวนหน่วยกิต 

  จํานวน  18  หน่วยกิต 

 5.5 ข้อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์   

 5.5.1  การทําวิทยานิพนธ์  

  (1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้ เมือศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 

ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลียสะสมไม่

ตํ ากว่า 3.00 

  (2) นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย 

  (3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ

คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมทางการแพทย ์ เพือให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่งตั งอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

กรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึงจะให้ค ําแนะนํานักศึกษา รวมทั งสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ ์



มคอ.2 
 

 49

  (4) อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 5.5.2  การสอบวิทยานิพนธ์  

  (1) อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  (2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมือสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว 

  (3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ทีจะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ ์

 5.6 การเตรียมการ 

  มีการกําหนดชั วโมงให้ค ําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ์ ต่อสัปดาห์  จัดทําบันทึกการให้

ค ําปรึกษา   

 5.7 กระบวนการประเมินผล 

  ประเมินจากความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ ทีบันทึกในสมุดให้ค ําปรึกษาโดยอาจารย์ที

ปรึกษา  และประเมินจากรายงานทีมีการนําเสนอต่อคณะกรรมการในลักษณะของการสอบ การนําเสนอ 

ทีมีอาจารย์สอบไม่ตํ ากว่า  3  ท่าน  

 

หมวดที 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรือง  การแต่งกาย  การเข้าสังคม  เทคนิค

การเจรจาสือสาร  การมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี  การบรรยาย

ต่อสาธารณะ  และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชา

ทีเกียวข้อง   

ด้านภาวะผู ้นํา  และความรับผิดชอบ

ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก ําหนดให้มีรายวิชาซึงนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม  

และมีการกําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน  

ก ําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทําสือการนําเสนอและ

นําเสนอรายงาน  เพือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง

ภาวะผู ้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มทีดี 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

 - มีกิจกรรมนักศึกษาทีมอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียน

กนัเป็นหัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพือฝึกให้นักศึกษา

มีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาทีจะสร้างวินัยในตนเอง  เช่น  การเข้าเรียนตรง

เวลาเข้าเรียนอย่างสมําเสมอการมีส่วนร่วมในชั นเรียน  

เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม  และข้อกฎหมายที

เกียวข้องกับการกระทําความผิดเกียวกับวิศวกรรม 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม  จริยธรรมเพือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู ้ อืนในสังคมอย่าง

ราบรืน  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  นอกจากนั นวิศวกรรมทางการแพทย์เป็นสาขาทีสร้าง

ผลกระทบได้ในวงกว้าง จ ําเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลทีเกิดขึ นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพใน

สาขาอืน ๆ อาจารย์ทีสอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรืองทีเกียวกับสิงต่อไปนีทั ง 6 ข้อ เพือให้

นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ทีศึกษา รวมทั งอาจารย์ต้องมี

คุณสมบัติด้านคุณธรรม  จริยธรรมอย่างน้อย 6 ข้อ ตามทีระบุไว ้
  (1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมทีซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยคํานึงถึง

ความรู้สึกของผู ้ อืน  

  (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู ้นําและผู ้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย ้ง

และลําดับความสําคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู ้ อืน รวมทั งเคารพในคุณค่าและศักดิ ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์

  (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

นอกจากนั น หลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทยมี์วิชาสัมมนาทีอาจารย์ผู ้สอนจัดให้มีการ

วัดมาตรฐานทั งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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  2) กลยุทธ์การสอนทีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

กําหนดให้มีว ัฒนธรรมองค์กร  เพือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน้น

การเข้าชั นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายทีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี

ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั นต้องฝึกให้รู้หน้าทีของการเป็นผู ้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิก

กลุ่ม มีความซือสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู ้อืน เป็นต้น  

นอกจากนี อาจารย์ผู ้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรืองคุณธรรม  จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั ง

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั นเรียน  การส่งงานตามกําหนด

ระยะ เวลาทีมอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
 2.2 ความรู้ 

  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกียวกับวิศวกรรมทางการแพทย ์ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ความรู้เกียวกับสาขาวิชาทีศึกษานั นต้องเป็นสิงทีนักศึกษาต้องรู้เพือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา

สังคม  ดังนั นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิงต่อไปนี 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญในเนือหาสาขาวิชา

วิศวกรรมทางการแพทย ์

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา  เข้าใจและอธิบายความต้องการทางวิศวกรรม  รวมทั ง

ประยุกต์ความรู้ทักษะ  และการใช้เครืองมือทีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิว ัฒนาการวิศวกรรมทางการแพทย ์รวมทั งการ

นําไปประยุกต ์

(4) รู้  เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้  ความชํานาญทางวิศวกรรมทางการแพทย์อย่าง

ต่อเนือง 

(5) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทยเ์ล็งเห็นการเปลียนแปลง  

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

(6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทยก์ับความรู้ในศาสตร์

อืน ๆ ทีเกียวข้อง 



มคอ.2 
 

 52

การทดสอบมาตรฐานนี สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั น

เรียน  ตลอดระยะเวลาทีนักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

  2) กลยุทธ์การสอนทีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  อาทิ การค้นคว้า  วิจัย  สัมมนา โดยเน้น

หลักการทางทฤษฎี  และประยกุต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลียนแปลงทาง

เทคโนโลยี  ทั งนี ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนือหาสาระของรายวิชานั น ๆ นอกจากนี

อาจจดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู ้ เชียวชาญทีมีประสบการณ์ตรง

มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรือง  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานทีนักศึกษาจัดทํา 

(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการทีนําเสนอ 

(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั นเรียน 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึงตนเองได้เมือจบการ 

ศึกษาแล้ว ดังนั นนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม  จริยธรรม  

และความรู้เกียวกับสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทยใ์นขณะทีสอนนักศึกษา  อาจารย์ต้องเน้นให้

นักศึกษาคิดหาเหตุผล  เข้าใจทีมาและสาเหตุของปัญหา  วิธีการแก้ปัญหารวมทั งแนวคิดด้วยตนเอง  ไม่

สอนในลักษณะท่องจํา  นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์งานทางวิศวกรรมทางการแพทย ์เพือใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

(3) สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมทางการแพทย์

ได้อย่างเหมาะสม 

การวัดมาตรฐานในข้อนี สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบทีให้นักศึกษาแก้ปัญหา  

อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา  และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ทีเรียนมา  โดยหลีกเลียง

ข้อสอบทีเป็นการเลือกตอบทีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบทีให้มา 
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  2) กลยุทธ์การสอนทีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ทางวิศวกรรมทางการแพทย ์

(2) การอภิปรายกลุ่ม 

(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา  เช่น  ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในชั นเรียน  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึงส่วนใหญ่ต้องเกียวข้องกับคนทีไม่รู้จักมาก่อน 

คนทีมาจากสถาบันอืน ๆ และคนทีจะมาเป็นผู ้บังคับบัญชา  หรือคนทีจะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา  ความ 

สามารถทีจะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรืองจําเป็นอย่างยิง ดังนั นอาจารย์ต้องสอดแทรก

วิธีการทีเกียวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี ให้นักศึกษาระหว่างทีสอนวิชา 

(1) สามารถสือสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ในกลุ่มทั งในบทบาทของผู ้นํา  หรือในบทบาทของผู ้ ร่วมทีมทํางาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี นําสังคมในประเด็นทีเหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

(5) สามารถเป็นผู ้ ริเริมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั งส่วนตัวและส่วนรวม  

พร้อมทั งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั งของตนเองและของกลุ่ม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง 

        คุณสมบัติต่าง ๆ นี สามารถวัดได้ในระหว่างการทํากิจกรรมร่วมกัน 

2) กลยุทธ์การสอนทีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนทีมีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม  การทํางานทีต้องประสาน 

งานกับผู ้ อืน  ข้ามหลักสูตร  หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอืน  หรือผู ้ มีประสบการณ์  

โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  ดังนี 

(1) สามารถทํางานกับผู ้ อืนได้เป็นอย่างดี 

(2) มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย 
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(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู ้ ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั วไป 

(5) มีภาวะผู ้นํา 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน

ชั นเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  และความครบถ้วนชัดเจนตรง

ประเด็นของข้อมูล 

 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครืองมือทีจ ําเป็นทีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานทีเกียวกับ

วิศวกรรมทางการแพทย ์

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ทาง

วิศวกรรมทางการแพทยอ์ย่างสร้างสรรค ์

(3) สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของ

สือการนําเสนออย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้ทักษะวิศวกรรมทางการแพทยอ์ย่างเหมาะสม 

การวัดมาตรฐานนี อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา  

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา  และให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา  ผลการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพ  ต่อนักศึกษาในชั นเรียน  อาจมีการวิจารณ์เชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนทีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง  และ

สถานการณ์เสมือนจริง  และนําเสนอการแก้ปัญหาทีเหมาะสม  เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์วิศวกรรม 

ทางการแพทยม์าใช้งานหลากหลายสถานการณ์ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี  การประยุกต์ใช้ทฤษฎี  การเลือกใช้

เครืองมือทางวิศวกรรมทางการแพทย ์ หรือทีเกียวข้อง 
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(1) ประเมินจากผลการทดสอบรายวิชา 

(2) ประเมินจากผลการเรียนวิชาสัมมนา 

(3) ประเมินจากการสอบเกียวกับวิทยานิพนธ์  อันได้แก่  การสอบเค้าโครง  การสอบ

ความก้าวหน้า  และการสอบเพือจบการศึกษา 

3. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่ รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี   

 3.1  คุณธรรม จริยธรรม 

  1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมทีซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยคํานึงถึง

ความรู้สึกของผู ้ อืน  

  2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

  3) มีภาวะความเป็นผู ้นําและผู ้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย ้ง

และลําดับความสําคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู ้ อืน รวมทั งเคารพในคุณค่าและศักดิ ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์

  5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 3.2  ความรู้ 

 1) มีความรู้และความเข้าใจในเนือหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ

ทฤษฎีทีสําคัญ 

 2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครืองมือที

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ รวมทั งการนําไปประยุกต์ 

 4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางวิชาชีพอยา่งต่อเนือง 

 5) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศึกษาเพือให้เล็งเห็นการเปลียนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของการเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึ นในอนาคต 

 6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อืน ๆ ทีเกียวข้อง  

 3.3  ทักษะทางปัญญา 

 1) คิดอยา่งมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
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 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  

 4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  

 3.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในกลุ่มทั งในบทบาทของผู ้นํา หรือในบทบาทของผู ้ ร่วมทีมทํางาน 

 2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี นําสังคมในประเด็นทีเหมาะสม 

 3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4) สามารถเป็นผู ้ ริเริมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั งของตนเองและของกลุ่ม 

 5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง 

 3.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง  ๆ

 2) สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสือ

การนําเสนออย่างเหมาะสม  

 3) สามารถสือสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

 4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม 
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลขการ 

สือสารและ

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   วิศวกรรมทางการแพทยเ์บืองต้น                         

มอ. 511 คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์                          

มอ. 512 กายวิภาคศาสตร์                          

มอ. 513 สรีรวิทยา                          

มอ. 610 วิธีวิจัย                          

มอ. 611 คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย ์                                   

มอ. 612 สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย ์                          

มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวัสดุชีวภาพ                          

มอ. 621   การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ใน 

               ชีวกลศาสตร์ 
                         

มอ. 622 ชีวกลศาสตร์ด้านการเคลือนไหวของร่างกาย 

                 มนุษย ์
                         



 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา

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

มอ. 623 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณา 

                การในวิศวกรรมการแพทย ์ 
              

มอ. 624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและกล้ามเนือ               

มอ.625  เทคโนโลยีการผลิตขั นสูงของอุปกรณ์และ 

                อว ัยวะเทียมทางการแพทย ์
              

มอ.626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน               

มอ.627 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1               

มอ.628 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2               

มอ. 630 ชีวสถิติ               

มอ. 631 เครืองมือว ัดและการว ัดทางการแพทย์               

มอ. 632 โทรเวชกรรม               

มอ. 633 วงจรกรองแบบปรับตัว               

มอ. 634 วิศวกรรมทางการฟืนฟูสมรรถภาพ               

มอ. 635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี               

มอ. 636 การประมวลผลภาพทางการแพทย ์               

มอ. 637 การประมวลผลสัญญาณขั นสูง               



 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา

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

มอ. 640 หลักการทางด้านการยศาสตร์               

มอ. 641 กายวิภาคและสรีรวิทยาในการทํางาน               

มอ. 642 ชีวกลศาสตร์ในการทํางาน               

มอ. 643 ปัจจัยมนุษย์ทางจิตสังคมและสิงแวดล้อม               

มอ. 644 การวิเคราะห์และออกแบบงาน               

มอ. 645 สุขภาพในการทํางาน ความปลอดภัยและความ 

                เป็นอยู่ทีดี 
             

มอ. 646 ปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์และสรีระวิทยาใน 

                การทํางาน 
              

มอ. 647 ปฏิบัติการเครืองมือและวิธีการว ัดการทํางาน               

มอ. 648 หัวข้อปัจจุบันในด้านการยศาสตร์               

มอ. 650 วิธีทดลองทางสรีรวิทยาและเครืองมือ               

มอ. 651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย ์               

มอ. 652 วิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และเนือเยือ               

มอ. 653 การประมวลสัญญาณประสาทและการส่งผ่าน 

                สัญญาณประสาท 
              



 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา

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

มอ. 654 แบบจําลองทางสรีรวิทยาและชีวการแพทย ์               

มอ. 655 หัวข้อพิเศษทางจําลองรูปแบบสรีรวิทยาและ 

                วิศวกรรมทางการแพทย ์1 
              

มอ. 656 หัวข้อพิเศษทางจําลองรูปแบบสรีรวิทยาและ 

                วิศวกรรมทางการแพทย ์2 
              

มอ.800     วิทยานิพนธ ์              
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หมวดที 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553   

แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที 5) พ.ศ.2556 ดังนี 

 1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชือและค่าระดับต่อหนึงหน่วยวิชา ดังต่อไปนี 

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

 1.2 การนับหน่วยกิตทีได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาทีนักศึกษาได้ค่าระดับ  S หรือระดับ         ไม่

ตํ ากว่า C เท่านั น รายวิชาทีนักศึกษาได้ค่าระดับตํ ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้นํามา

คํานวณค่าระดับเฉลียสําหรับภาคการศึกษานั นและค่าระดับเฉลียสะสมทุกครั งไป 

 1.3 นักศึกษาทีได้ระดับ U หรือระดบัตํ ากว่า C ในรายวิชาใดทีเป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียน

ศึกษาซํ าในรายวิชานั นได้อีกเพียง 1 ครั ง และครั งหลังนี จะต้องได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ตํ ากว่า C มิฉะนั นจะถูก

ถอนชือออกจากทะเบียนนักศึกษา 

 รายวิชาทีได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซํ าใน

รายวิชานั นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืนแทนก็ได ้

 นักศึกษาทีได้ค่าระดับไม่ตํ ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซํ าในรายวชิานั นอีก เว ้นแต่

หลักสูตรจะกําหนดไว้เป็นอย่างอืน 

 1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ ์ แบ่งเป็น 2  ระดับ คือ ระดับ S  (ใช้ได)้ และระดับ U (ใช้ไม่ได)้  หน่วยกิตทีได้จะ

ไม่นํามาคํานวณค่าระดับเฉลีย 

 1.5 การวัดผลวิชาเสริมพืนฐาน และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ 

ระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิต 

 1.6 เงือนไขอืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที 5) พ.ศ.2556 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

 ให้ก ําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของคณะฯทีจะต้องทําความเข้าใจตรงกัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ   ซึงผู ้ประเมิน

ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได ้
 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  มีคณะกรรมการ

พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน   



มคอ.2 

 62

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต  ทีทําอย่างต่อเนืองและนําผลวิจัยทีได้ย ้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน  

และหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดย

การวิจัยจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นทีจบการศึกษา  ในด้านของระยะเวลาใน

การหางานทํา  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ   

(2) การตรวจสอบจากผู ้ประกอบการ  โดยการขอเข้าสัมภาษณ์  หรือ การส่งแบบสอบถาม  เพือประเมิน

ความพึงพอใจในบัณฑิตทีจบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั น ๆ ในคาบระยะเวลา 

ต่าง ๆ เช่น ปีที 1 ปีที 5 เป็นต้น 

(3) การประเมินตําแหน่ง  หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

(4) การประเมินจากบัณฑิตทีไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาทีเรียนรวม 

ทั งสาขาอืน ๆ ทีก ําหนดในหลักสูตร  ทีเกียวเนืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมทั งเปิดโอกาส

ให้เสนอข้อคิดเห็นในปรับหลักสูตรให้ดียิงขึ นด้วย 

(5) ความเห็นจากผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีมาประเมินหลักสูตร  หรือ  จากอาจารย์พิเศษ  ต่อความพร้อมของ

นักศึกษาในการเรียน  และคุณสมบัติอืน ๆ ทีเกียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาองค์ความ 

รู้ของนักศึกษา 

(6) ผลงานของนักศึกษาทีว ัดเป็นรูปธรรมได้  อาทิ (ก) ผลงานวิจัยทีเผยแพร่ทั งในงานประชุมวิชาการ  และ/

หรือวารสารวิชาการ (ข) จ ํานวนสิทธิบัตร (ค) จ ํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จ ํานวนกิจกรรม

การกุศลเพือสังคมและประเทศชาติ (จ) จ ํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรทีทําประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต  

 3.2 ได้ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ตํ ากว่า 3.00 

 3.3 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวิชาเสริมพืนฐาน 

 3.4 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยก ําหนด 

 3.5 ได้ระดับ S (ใช้ได)้ ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที คณะ

วิศวกรรมศาสตร์แต่งตงั และนําวิทยานิพนธ์ทีพิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ  

 3.6 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึงของ

ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือ เสนอต่อทีประชุมวิชาการทีมีรายงานการ

ประชุม (Proceeding)  

 3.7 ตอ้งปฏิบัติตามเงือนไขอืน ๆ ทีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก ําหนด  
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หมวดที 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

  1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าทีของ

อาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย ์

  2) ก ําหนดให้อาจารย์จะต้องเพิมพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพือพัฒนาการสอน การวัดและการ

ประเมินผล การทําวิจัยเพือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม

วิชาการเสนอผลงานทั งในและต่างประเทศ 

  3) ก ําหนดให้อาจารย์จัดทําแผนการสอน และเตรียมความพร้อมของสือการสอน 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

  1) ก ําหนดให้อาจารย์จะต้องเพิมพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพือพัฒนาการสอน อบรมการวัดและการ

ประเมินผล อบรมการทําวิจัยเพือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ

ประชุมวิชาการเสนอผลงานทั งในและต่างประเทศ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน ๆ 

  1) การให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 

  2) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั งงานวิจัยพืนฐาน  หรือ งานวิจัยประยุกต์  หรืองานนวัตกรรม 

  3) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทักษะ  พัฒนาความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม 

เครืองกลหรือสาขาทีเกียวข้อง 

  4) ส่งเสริมการทํางานวิจยัทีเป็นความร่วมมือกับองค์กรอืนทั งในสายวิชาการและภาคอุตสาหกรรม 

 

หมวดที 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 

 1.1 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเป็นผู ้ก ํากับดูแลและคอยให้ค ําแนะนํา  ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ 

 ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตร 

 1.2 อาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู ้บริหารของคณะและอาจารย์ผู ้สอน  .

 ติดตามและรวบรวมข้อมูล  สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนือง 

 1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตทีสําเร็จการศึกษา 
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1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย

อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าวทัน

หรือเป็นผู ้นําในการสร้างองค์ความรู้

ใหม่ ๆ ทาง ด้านวิศวกรรมทาง

การแพทย ์

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้  

มีแนวทางการเรียนทีสร้างทั งความรู้

ความสามารถในวชิาการวิชาชีพที

ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของหลัก 

สูตรอย่างสมําเสมอ 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตร 

ฐานวิชาชีพด้านวิศวกรรมทาง

การแพทยใ์นระดับสากลหรือระดับ 

ชาติ (หากมีการกําหนด) 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัโดย

มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

ทุก ๆ 5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน

ให้มีทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม

ประจําวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษา

ความรู้ทีทันสมัยด้วยตนเอง 

4.   จัดให้มีผู ้สนับสนุนการเรียนรู้  

และหรือผู ้ ช่วยสอน  เพือกระตุ้นให้

นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

5. ก ําหนดให้อาจารย์ทีสอนมีคุณวุฒิ

ไม่ตํ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า  

หรือเป็นผู ้ด ํารงตําแหน่งทางวิชาการ

ไม่ตํ ากว่าผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชาชั นหรือทีสัมพันธ์กัน  และ

ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน

และการทําวิจัยทีมิใช่ส่วนหนึงของ

การศึกษาเพือรับปริญญา 

 

- หลักสูตรทีสามารถอ้างอิงกับ

มาตรฐานทีกําหนดโดยหน่วยงาน

วิชาชีพด้านวิศวกรรมทางการแพทย ์

มีความทันสมัยและมีการปรับปรุง

สมําเสมอ 

- จ ํานวนวิชาเรียนทีมีภาคปฏิบัติ และ

วิชาเรียนทีมีแนวทางให้นักศึกษาได้

ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วย

ตนเอง 

- จ ํานวนและรายชือคณาจารย์ประจํา 

ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ ประสบ 

การณ์ และการพัฒนาอบรมของ

อาจารย ์

- จ ํานวนบุคลากรผู ้สนับสนุนการ

เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ

สนับสนุนการเรียนรู้ 

- ผลการประเมินการเรียนการสอน

อาจารย์ผู ้สอน และการสนับสนุน

การเรียนรู้ของผู ้สนับสนุนการเรียนรู้

โดยนักศึกษา 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ประกอบ ด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ 

ทุก 5 ปี 

 

 6. สนับสนุนให้อาจารย์ทีสอนเป็น

ผู ้นําใน ทางวิชาการ และหรือ เป็น

ผู ้ เชียวชาญทางวิชาชีพด้านวิศวกรรม 

ทางการแพทย์  หรือในด้านที

เกียวข้อง 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู ้

ทรง คุณวุฒิภายนอก  ทุก 5 ปี 

-ประเมินผลโดยบัณฑิตผู ้สําเร็จ

การศึกษา ทุก ๆ 2 ปี 

 7. ส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตร

ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ

ทีเกียวข้อง  ทั งในและต่างประเทศ 
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 8. มีการประเมินหลักสูตรโดย

คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ทุก 5 ปี 

9. จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา 

อาจารย์  อุปกรณ์ เครืองมือวิจัย  งบ 

ประมาณ ความร่วมมือกับต่าง 

ประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกปี

การศึกษาเพือเป็นข้อมูลในการ

ประเมินของคณะกรรมการ 

10.ประเมินความพึงพอใจของ 

หลัก สูตรและการเรียนการสอนโดย

บัณฑิตทีสําเร็จการศึกษา 

 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

    คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี  ทั งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพือจัดซือตํารา  สือการ 

  เรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์  และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพือสนับสนุนการเรียนการสอน 

  ในชั นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  ตลอดจน 

  งบประมาณ  สําหรับอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทีสนับสนุนการทําวิจัย  และงบประมาณสําหรับซ่อมแซมอุปกรณ์   

  ครุภัณฑ ์

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมีอยู ่เดิม    

    คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ  ต ํารา  และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางทีมี 

  หนังสือด้านวิศวกรรมทางการแพทยแ์ละด้านอืน ๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลทีจะให้สืบค้น  ส่วนระดับ 

  คณะก็มีหนังสือ  ต ําราเฉพาะทาง  นอกจากนี คณะมีอุปกรณ์ทีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง 

  พอเพียง  รายละเอียดดังนี 

 ห้องสมุด ศูนย์รังสิต 

1) หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ ํานวนรวมทั งหมด 39,967 เล่ม 

2) หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีจ ํานวนรวมทั งหมด จ ํานวน 15,807 เล่ม 

3) วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ ํานวน 491 ชือเรือง 

4) ฐานข้อมูลออนไลน์ จ ํานวน 23 ฐาน 

 Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1) หนังสือ/ตําราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั งสิน ประมาณ  9,213 เล่ม 
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2) วารสารทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั งสิน ประมาณ  143 รายการ 

3) คอมพิวเตอร์สําหรับการสืบค้นข้อมูล จ ํานวน  4  เครือง 

     ห้องสมุดกลุ่มแพทย์ธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1) หนังสือ/ตําราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั งสิน ประมาณ  48,709 เล่ม 

2) วารสารทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั งสิน ประมาณ  303 รายการ 

3) ฐานข้อมูลออนไลน์ จ ํานวน 15 ฐาน 

4) คอมพิวเตอร์สําหรับการสืบคน้ข้อมูล จ ํานวน  12  เครือง 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม  

  ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง  ในการจัดซือหนังสือ  และตําราทีเกียวข้อง  เพือบริการให ้

 อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า  และใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซือนั น  อาจารย์ 

 ผู ้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชือหนังสือ  ตลอดจนสืออืน ๆ ทีจ ําเป็น  สําหรับให้ 

 หอสมุดกลางจัดซือหนังสือด้วย 

  ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย  อาจารย์ผู ้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ 

 รายชือหนังสือ  ตลอดจนสืออืน ๆ ทีจ ําเป็นเพือบริการหนังสือ  ต ํารา  หรือวารสารเฉพาะทาง  และคณะ 

 จะต้องจัดสือการสอนอืนเพือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  เช่น  เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   

 คอมพิวเตอร์ เครืองฉายสไลด์  เป็นต้น 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร    

  มีเจ้าหน้าทีประจําห้องสมุดของคณะ  ซึ งจะประสานงานการจัดซือหนังสือเพือเข้าหอสมุดกลาง  

และทําหน้าทีประเมินความพอเพียงของหนังสือ  ต ํารา  นอกจากนี มีเจ้าหน้าที  ด้านโสตทัศนูปกรณ์  ซึงจะ

อํานวยความสะดวกในการใช้สือของอาจารย์แล้วย ังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สือของ

อาจารย์ด้วย   

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. จัดหาฐานข้อมูลใหม่ๆ เพือให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์

ในการนําข้อมูล หรือองค์ความรู้

ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน 

ค้นคว้า วิจ ัย มากยิงขึ น  

 

 

2. เพิมจํานวนสิ งพิมพ์ในรูปดิจิทัล 

หรือ Ebooks  ทดแทนหนังสือหรือ

วารสาร  

1. สืบค้นฐานข้อมูลใหม่ๆ จากตัวแทน

จําหน่ายเพือให้อาจารย์ /นักศึกษา

ทดลองใช้ก่อนการสั งซือ เนืองจาก

ปัจจุบันสามารถเจรจาต่อรองเพือขอ

ทดลองใช้โดยมีการกําหนดระยะเวลา

ก่อนดําเนินการสั งซือได้  

 

2. สอบถามความต้องการ/ความสนใจ

เกียวกับฐานข้อมูล หรือสิงพิมพ์ต่างๆ 

จา กค ณ า จ าร ย์ / นัก ศึ กษ า  เ พือ ใ ห้

สามารถจัดหาได้ตรงกับความต้องการ  

- สถิติ/จ ํานวนการเข้าทดลองใช้

ฐานข้อมูลใหม่ๆ  ทีห้องส มุด

จัดหามาให้ทดลองใช้ก่อนการ

สั งซือ  

- จ ํานวนการส่งคําอธิบายรายวิชา

ให้กับห้องสมุดตามระยะเวลาที

กําหนด 

- ผลสํารวจความพึงพอใจของ

นัก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

ทรัพยากรเพือการเรียนรู้และการ

ปฏิบัติการ 
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

ซึงมีทั งการขอข้อมูลโดยตรง และการ

ข อ คํา อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า จ า ก ภ า ค /

สาขาวิช า/โครงการต่างๆ เ พือให้

สามารถจัดเตรียมหนังสือ/ฐานข้อมูล

ได้ตรงกับการใช้งาน  

3. จัดซื อสิ งพิมพ์ในรูปดิจิทัล หรือ 

Ebooks แทนการจัดซื อหนัง สือ /

วารสาร หรือสิงพิมพ์ต่างๆ  

 

- สถิติของจํานวนหนังสือ/ตํารา 

และสือดิจิทัลทีมีให้บริการ และ

สถิติการใช้งานหนังสือ/ตํารา สือ

ดิจิทัล  

 

 

 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 

 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาไม่ตํ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์  หรือเป็นผู ้ด ํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการไม่ตํ ากว่าผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชั นหรือทีสัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการ

สอนและการทําวิจัยทีมิใช่ส่วนหนึงของการศึกษาเพือรับปริญญา 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตร และผู ้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน  ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพือเตรียมไว้สําหรับ

การปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้

บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ 

 3.3 การแต่งตังคณาจารย์พิเศษ 

  สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก  เพราะจะเป็นผู ้ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา  อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรนั น  ไม่ว่าจะสอนทั งรายวิชาหรือบางชั วโมงจะต้องเป็น

ผู ้ มีประสบการณ์ตรง  หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างตํ าปริญญาเอก 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

             บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีทีเกียวข้องกับภาระงานทีรับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน

วิศวกรรมทางการแพทย์  หรือสาขาทีเกียวข้อง 

 4.2 การเพิมทักษะความรู้เพือการปฏิบัติงาน 

  บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์

สามารถใช้สือการสอนได้อย่างสะดวก  และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  ซึ งจ ําเป็นต้องให้มีการ

ฝึกอบรมเฉพาะทาง  เช่น  การเตรียมห้องปฏิบัติการในวิชาทีมีการฝึกปฏิบัติ 
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5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

 5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอืน ๆ แก่นักศึกษา 

  คณะมีการแต่งตั งอาจารย์ทีปรึกษาทางวชิาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาทีมีปัญหาในการ

เรียน  สามารถปรึกษากับอาจารย์ทีปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที

อาจารย์ทีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชั วโมงให้ค ําปรึกษา (Office Hours) 

เพือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้  นอกจากนี  ต้องมีทีปรึกษากิจกรรมเพือให้ค ําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา

กิจกรรมแก่นักศึกษา 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

5.2.1 กรณีทีนักศึกษามีความสงสัยเกียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถทีจะยืนคําร้องขอดู

กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแ์ต่ละรายวิชาได ้

  5.2.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  ให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั

นักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที 4 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิต 

สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทยน์ั น  คาดว่ามีความต้องการกําลังคนด้าน

วิศวกรรมทางการแพทยน์ั นสูงมาก  ทั งนี   คณะโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยของผู ้ใช้บัณฑิต  จัดการสํารวจ

ความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิต  เพือนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร  

รวมถึงการศึกษาข้อมูลวจิัยอันเกียวเนืองกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน  เพือนํามาใช้ในการวาง

แผนการรับนักศึกษา 

7. ตัวบ่งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชีผลการดําเนินงาน ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3 ปีที 4 ปีที 5 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถ้ามี) 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยา่งน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
     

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 

ภายใน 30 ว ัน หลังสินสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

     

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 ว ัน หลังสินสุดปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งชีผลการดําเนินงาน ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3 ปีที 4 ปีที 5 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ทีก ําหนดใน มคอ.3  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเปิดสอนใน

แต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน

ทีรายงานใน มคอ.7 ปีทีแล้ว   

     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน

การจัดการเรียนการสอน 
     

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหนึงครั ง 
     

10) จ ํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

12) ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลียไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

 

 

หมวดที 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    

  1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 

  1.1.2 การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพือการแลกเปลียนเรียนรู้และขอคําแนะนํา 

  1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา 

  1.1.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี ได้ว่าผู ้ เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนือหาทีได้สอน

ไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   

  1.2.1 ประเมินจากนักศึกษาเกียวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การ

ชี แจงเป้าหมาย ว ัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สือการสอน 

  1.2.2 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพือนร่วมงาน 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

 มีกระบวนการทีได้ข้อมูลย ้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เช่น 

 2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั นปีสุดท้าย  

 2.2 ประชุมผู ้แทนนักศึกษากับผู ้แทนอาจารย์ 

 2.3 ประเมินโดยทีปรึกษาหรือผู ้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

 2.4 ประเมินโดยผู ้ใช้บัณฑิตหรือผู ้ มีส่วนเกียวข้องอืน ๆ

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

   การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ผลการดําเนินงานทีระบุในหมวดที 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์

ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมิน      

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน   

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

 4.1 มีการนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตร 

 4.2 อาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 

 4.3 ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) ของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 

1. ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ 

1) บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ (2554), การออกแบบและพัฒนารถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ใช้มอเตอร์

ไฟฟ้า,  ทุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

2) บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, (2554), การออกแบบและพัฒนารถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยใช้มอเตอร์

ไฟฟ้าเฉพาะในการปรับยืน 

3) บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ (2554), การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กายภาพบําบัดสําหรับเด็กทีสมองขาด

อ๊อกซิเจน (Cerebral Palsy)  

4) บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ (2010), Design and Development of the Power added-on for Manual Wheelchair 

5) บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ (2006), รางว ัลที 2 พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, รถเข็นคนพิการ

แบบปรับยืนได้โดยไม่ใช้ไฟฟ้า, จากงานประกวด Design for Life, จัดโดยศูนย์สิรินธรเพือการฟืฟู

สมรรถภาพแห่งชาติ 

6) บรรยงค์ รุ่ งเรืองด้วยบุญ (2551), "รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า", เลขทีอนุ

สิทธิบัตร 4648, ธันวาคม 2551   

7) บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ (2008), Silver Award: Student Design Challenge from I-CREATE,  

8) บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ (2550) , รางว ัลชมเชย จากการประกวด สิงประดิษฐเ์พือชีวิตทีพอเพียง, งานถนน

เทคโนโลยี จัดโดย บริษัท อสมท จํากัด มหาชน 

9) บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ (2550), รางว ัลที 3 สาขาสุขภาพ โครงการประกวดผลงานสิทธิบัตรการประดิษฐ์

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากงานราชันแห่งปัญญา, จัดโดยกระทรวงพาณิชย ์

   

2. รศ.นพ.ยงยุทธ ศิริปการ 

1) ยงยุทธ ศิริปการ, An estimation of Grip strength during puberty  (อยูร่ะหว่างการรอตีพิมพ)์ 

2) Yongyuth siripakarn MD.(2010), Zongyuti Siripakarn BSc Eng Multipurpose External Fixator for 

Fracture of Distal radius. J Med Assoc Thai Vol 93 No 7. 

3) รศ.นพ.ยงยุทธ ศิริปการ (2553), ความรู้พืนฐานทางคลินิค การรักษาผู ้ป่วยทางออร์โธปิดิคส์  สํานักพิมท์ 

บุคเนท, กรุงเทพ  

4) รศ.นพ.ยงยุทธ ศิริปการ (2550), ความรู้พืนฐานทางคลินิค ในการรักษาผู ้ ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ 

5) ยงยุทธ ศิริปการ (2550), Anatomical variation of the position of abdominal aorta and its bifurgation 
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3. ผศ.ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ 

1) เกษรา รักษ์พงษ์สิริ. (2556) เครืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจ. วารสารกายภาพบําบัด ปีที 35 ฉบับที 1; 

 มกราคม-เมษายน. 

2) Rakpongsiri K. (2555), Research Grant: The development of electrocardiography to analyze and display 

over a computer network online (การพัฒนาครืองมือวัดคลืนไฟฟ้าหัวใจ เพือวิเคราะห์และแสดงผลผ่าน

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์)จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภท ทุนวิจัยสิงประดิษฐ์  

ปี 2555 (ก ําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ) 

3) วันวิสาข์ สุดเสถียรธานนท,์ สุเทพ ศรีเมืองแก้ว, ธัชชา ภักตะภา และ เกษรา รักษ์พงษ์สิริ. (2555) การ

 เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างเด็กในสถานสงเคราะห์และเด็กว ัยเรียนเพศหญิง อายุ ๗-๙ ปี. 

 ธรรมศาสตร์เวชสาร. ปีที 12 ฉบับที 1; มกราคม-มีนาคม 

4) เกษรา รักษ์พงษ์สิริ.(2553), ไทเก๊ก:การออกกําลังกายเพือเพิมความยืดหยุ่นในผู ้สูงอายุ. วารสารวิชาการ

 สาธารณสุข.ปีที 19 ฉบับที 1; มกราคม-กุมภาพันธ์ : 159-165. 

5) Rakpongsiri K, Sawangkoon S. (2009) Increased Myocardial Energy Reservation by Two-Week 

 Creatine Supplementation in Exercise-Trained Female Hamsters Thammasat International Journal of 

 Science and Technology.; Vol.14(3):25-33. 

6) Rakpongsiri K, Sawangkoon S. (2009) Increased serum IGF-I level by creatine supplementation and 

 estrogen replacement in exercise-trained ovariectomized hamsters.. Thammasat Medical Journal .9(4); 

 August-December:337-345. 

7) Rakpongsiri K. (2552) Research Grant: Development of Heart rate variability signaling during exercise. 

(การพัฒนาเครืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจในขณะออกกําลังกาย) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภท 

ทุนวิจัยสิงประดิษฐ์ ปี 2552 

8) Rakpongsiri K, Sawangkoon S. (2008) Increased myocardial energy reservation by creatine 

supplementation and estrogen replacement in exercise-trained ovariectomized hamsters. Asian 

Biomedicine.; Vol.2(1): 71-76. 

9) Rakpongsiri K, Sawangkoon S. (2008) Protective effect of creatine supplementation and estrogen 

 replacement on cardiac reserve function and antioxidant reservation against oxidative stress in exercise-

 trained ovariectomized hamsters. Int Heart J. May;49(3):343-54. 

10)เกษรา รักษ์พงษ์สิริ (2551) กายภาพบําบัดในเด็กตาบอด. ธรรมศาสตร์เวชสาร .ปีที 8 ฉบับที 3; กร กฎ าค ม -

กันยายน. 371-379. 
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4.ผศ.ดร. อภิวัฒน์  มุตตามระ 

1) Suppawat Chuvaree, Apiwat Muttamara, Jintamai Suwanprateeb (2013),  Crack Formation Analysis of 

Return Air Flow Clamping in Air Conditioning using FEM, International MultiConference of Engineering 

and Computer Scientists 2013, p 807-810. 

2) Apiwat Muttamara, Sasithon Disara and Yasushi Fukuzawa,A White Layer Formation by EDM on 

316L,The 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environments Pullman King Power 

Hotel, Bangkok. 

3) อภิวัฒน์ มุตตามระ, ศุภกาญจน์ กิจอ ํานาจสุข (2556), การศึกษาชั นหลอมสีขาว บนเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออ

สเตนิติกด้วยเครืองกัดโลหะด้วยไฟฟ้า, ๗TMETC : การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย 

ครั งที 7 – กระบี, เมือว ันที  24-25 ตุลาคม 2556 

4) อดิศักดิ  กองกูล, อภิวัฒน์ มุตตามระ(2556), การศึกษาอิทธิพลของกระบวนการตัดแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ต่อ

ปัญหาด้านคุณภาพ, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี พ.ศ. 2556 พัทยา ชลบุรี, 

หน้า 11 

5) บรรจบ ประสารแสง, อภิวัฒน์ มุตตามระ, บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน ์(2556), การหาค่าตัวแปรทีเหมาะสมเพือ

ทําผิวสําเร็จชินงานเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด STAVAX ESR ด้วยเครืองกัดสปาร์คไฟฟ้าโดยวิธีทากูชิ, การ

ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี พ.ศ. 2556 หน้า 35 

6) ณิชาภา บุญพิทักษ,์ อภิวัฒน์ มุตตามระ (2556), การปรับปรุงกระบวนการผลิตสวิทซ์โอเวอร์ไดร์โดยวิธีลด

ความสูญเปล่า, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี พ.ศ. 2556 หน้า 249 

7) Apiwat Muttamara, Thawatchai Chuwongsirigul (2013), Determination of the parameters to improve 

performance of Wire EDM, The 4th National Conference of Industrial Operations Development 2013,  

p 155-159. 

8) Napaporn Prachumporn, Apiwat Muttamara, Suphakan Kjiamnajsuk, Songkran Nuanchom (2013),  

A Study of Relationship Residual Stress by EDM with Bending Method, The 4th National Conference of 

Industrial Operations Development 2013, p 423-428. 

9) Pimpisa Juhong,Apiwat Muttamara, Suppawat Chuvaree, Jintamai Suwanprateeb (2013), Effect of 

Compression Moulding Temperature on Tensile and Fatigue Properties of High IMPACT polystyrene, 

The 4th National Conference of Industrial Operations Development 2013, p 282-286. 

10) Suppawat Chuvaree, Apiwat Muttamara, Jintamai Suwanprateeb (2013), Evaluation of Fatigue life of 

injection molded high impact polystyrene, The 4th National Conference of Industrial Operations 

Development 2013, p 254-258. 



มคอ.2 

 74

11) Apiwat Muttamara and Nitipud Treeranurat (2013), An Experimental Study on Electrical Discharge 

Machining ov Copper Alloy Grade HR750  1 2556 Advanced Materials Research Vols. 816-817(2013)  

pp. 75-79. 

12) Pichai Janmanee, Kamonpong Jamkamonb, Teerayut Kanchanasangtong, Apiwat Muttamara (2012),  

A Study of Surface Hardness Affecting in Electrical Discharge Machining on AISI P20 Plastic Mould 

Steel, Advanced Materials Research Vols. 557-559 (2012) pp 1791-1796. 

13) Pichai Janmanee, Apiwat Muttamara (2012), Surface modification of tungsten carbide by electrical 

discharge coating (EDC) using a titanium powder suspension, Applied Surface Science(2012), Volume 

258, Issue 19,Pages 7255–7265. 

14) Pichai Janmanee, Kamonpong Jamkamon, Apiwat Muttamara (2012), Investigation of Electrical 

DischargeMachining of Tungsten Carbide Using EDM-C3 Electrode Material" European Journal of          

Scientific Research" 2012 Volume 76/Issue 1,pp.133-141. 

15) Apiwat Muttamara, Yasushi Fukuzawa, Kongsin A.(2012), " Feasibility Study for Slit Machining using 

EDM on Silicon Nitride" 2nd International Conference on Mechanical Production and Automobile 

Engineering (ICMPAE2012) Singapore, April 28-29,PP 244-247 

16) นิติพัฒน์ ตรีรานุรัตน์, อภิวัฒน์ มุตตามระ, ศุภกาญจน์ กิจอ ํานาจสุข (2555), การศึกษาการกัดขึ นรูปโลหะ

ด้วยไฟฟ้าโดยใช้อิเล็กโตรดต่างชนิด ในชิ นงานโลหะทองแดงผสม เกรด HR750 ”การประชุมวิชาการ

ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี พ.ศ. 2555, 17-19 ตุลาคม 2555. 

17) ศิวะวงศ์ ภู่เพชร, อภิวัฒน์ มุตตามระ(2555), การเจาะรูว ัสดุเซรามิคเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต (PZT) ด้วย

วิธีการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า (EDM) ”การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี พ.ศ. 2555, 

17-19 ตุลาคม 2555  

18) อภิวัฒน์ มุตตามระ พิชัย จันทร์มณี ศุภวัฒน์ ชูวารี คงสิน เอือสถิตวงศ ์(2554), ผลกระทบของสังกะสีใน

อิเล็กโตรดทีส่งผลกับการกัดอาร์คเหล็ก กล้าไร้สนิมเกรด AISI 304 ด้วยเครืองกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า, IE 

Network Conference 2011, 20-21 October, 2011, หน้า 1289-1291. 

19) ศุภวัฒน์ ชูวารี อภิวัฒน์ มุตตามระ พิชัย จันทร์มณี กมลพงค์ แจ่มกมล (2554), การเจาะรูระดับเมสโซวัสดุ

เหล็กกล้าแม่พิมพ ์SKD11 ด้วยเครืองเจาะโลหะด้วยไฟฟ้า, IE Network Conference 2011, 20-21 October, 

2011, หน้า 1285-1288. 

20) ดลธรรม เอฬกานนท์ พิชัย จันทร์มณี กมลพงศ ์แจ่มกมล อภิวัฒน์ มุตตามระ รัตติกรณ์ เสาร์แดน (2554), 

พลาสติกแอนไอโซทรอปิกโลหะแผ่นต่อการเกิดรอยติงในการขึ นรูปทรงกระบอก, IE Network Conference 

2011, 20-21 October, 2011, หน้า 1276-1280. 
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21) กมลพงศ์ แจ่มกมล พิชัย จันทร์มณี อภิวัฒน์ มุตตามระ (2554), ผลกระทบของกระบวนการอีดีเอ็มทีมีต่อการ

เปลียนแปลงความแข็งผิวงานเหล็ก กล้า, IE Network Conference 2011, 20-21 October, 2011, หน้า 1271-

1275. 

22) Pichai Janmanee, Apiwat Muttamara (2011),"Optimization of Electrical Discharge Machining of 

Composite 90WC-10Co Base on Taguchi Approach" European Journal of Scientific Research,Vol.64 

No.3 (2011), pp. 426-436. 

23) Janmanee P., and Muttamara A.(2011). A Study of hole drilling on Stainless Steel AISI 431 by EDM 

Using Brass Tube Electrode. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied 

Sciences & Technologies. 2(4), 471-481. 

24) Apiwat Muttamara, and Yasushi Fukuzawa (2011), “Influence of Carbon in Iron on Characteristics of 

Surface Modification by EDM in Liquid Nitrogen ” American Transactions on Engineering & Applied 

Sciences, Volume 1 No.1.2011. 

25) ปิยว ัฒน์ ว ัชรวัฒนากุล, อภิวัฒน์ มุตตามระ(2554), “การวิเคราะห์ความแข็งแรงของงานฉีดพลาสติกโดยใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยงาน วิศวกรรม(CAE)” การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรม

แห่งชาติ ครั งที 2 (CIOD 2011), 11 – 12 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ส กรุงเทพ  

26) รัญณภรณ์ โพธิ ใส และ อภิวัฒน์ มุตตามระ (2553), “ การเปรียบเทียบวัสดุอิเล็กโตรดทองเหลืองและ

ทองแดงบนเหล็กกล้าชนิดต่าง  ๆด้วยการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการ

แห่งชาติ 2010 เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนืองในวโรกาสทรงพระชนมายุ 84 

พรรษา หน้า 44-49 

27) ปทิตตา นาควงษ์ และ อภิวัฒน์ มุตตามระ (2553), การศึกษาผลกระทบของอิเล็กโตรดชนิดแกรไฟต์และ

ทองเหลืองด้วยกระบวนการกัดอาร์ คด้วยไฟฟ้า (EDM) บนชินงานอลูมินา (Al2O3) ”, การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010 เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนืองในวโรกาส

ทรงพระชนมายุ 84 พรรษา หน้า 50-54 

28) วราภรณ์ พรมฝาย, อภิวัฒน์ มุตตามระ และ พิชัย จันทร์มณี (2553), “การศึกษาสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิม 

(304L) ทีผ่านการกัดอาร์คด้วยเครืองกัดอาร์คไฟฟ้า”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการ

แห่งชาติ 2010 เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนืองในวโรกาสทรงพระชนมายุ 84 

พรรษา หน้า 60-64 

29) กมลพงศ์ แจ่มกมล, พิชัย จันทร์มณี, ดลธรรม เอฬการนนท,์ อภิวัฒน์ มุตตามระ(2554), ประสิทธิภาพในการ
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2557  เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และความต้องการของผู ้ เรียนในปัจจุบัน 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

5.1 ลดจํานวนรับนกัศึกษา จากปีการศึกษาละ 60 คน เป็น ปีการศึกษาละ 20 คน  

5.2 ปิดแผนการศึกษา แผน ข แผนการศึกษารายวิชาและศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั ง

ยกเลิกข้อกําหนดในเรืองการสอบประมวลความรู้ การวัดและประเมินผลวิชาการค้นคว้าอิสระ และ

เงือนไขการสําเร็จการศึกษา ของแผนการศึกษานี 

5.3 ยกเลิกการสอบประมวลความรู้ ของแผน ก แบบ ก 2   

5.4 ปิดวิชาเลือกในหมวดวิชาการพัฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย ์ประกอบด้วยรายวิชา

จํานวน 10 วิชา  โดยเป็นหมวดวิชาทีก ําหนดให้เฉพาะนักศึกษาแผน ข  เท่านั น ทีสามารถเลือกศึกษาได้ ดังนี    

หมวดวิชาการพัฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย ์

มอ. 660   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์        3 (3-0-9) 

MN 660 Electric Circuit and Electronics Analysis 

มอ. 661 อิเล็กทรอนิกส์ในงานวิศวกรรมทางการแพทย ์     3 (3-0-9) 

MN 661 Electronics in Medical Engineering 

มอ. 662 อุปกรณ์ในงานวศิวกรรมทางการแพทย ์           3 (3-0-9) 

MN 662 Instruments in Medical Engineering 

มอ. 663 หลักการทางสรีรวิทยาคลินิก                3 (3-0-9) 

MN 663 Principle of Clinical Physiology 
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มอ. 664 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมทางการแพทย์            3 (3-0-9) 

MN 664 Computer Aided Medical Engineering 

มอ. 665 สัมมนาการพัฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย์เชิงบูรณาการ 1  3 (3-0-9) 

MN 665 Integrated Medical Engineering Seminar 1 

มอ. 666 สัมมนาการพัฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย์เชิงบูรณาการ 2  3 (3-0-9) 

MN 666 Integrated Medical Engineering Seminar 2 

มอ. 667 หัวข้อพิเศษทางงานวิศวกรรมทางการแพทย์ 1       3 (3-0-9) 

MN 667 Special Topics in Medical Engineering 1 

มอ. 668 หัวข้อพิเศษทางงานวิศวกรรมทางการแพทย์ 2       3 (3-0-9) 

MN 668 Special Topics in Medical Engineering 2 

มอ. 669 หัวข้อพิเศษทางงานวิศวกรรมทางการแพทย์ 3       3 (3-0-9) 

MN 669 Special Topics in Medical Engineering 3 

 5.5  ปิดวิชาการค้นคว้าอิสระ 2 วิชา คือ  

มอ.700 การค้นคว้าอิสระ 1               3 หน่วยกิต 

MN 701 Independent Study 1 

มอ.701 การค้นคว้าอิสระ 2              3 หน่วยกิต 

MN 701 Independent Study 2 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมือเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี 

หมวดวิชา เกณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

แผนการศึกษา ก แบบ ก (2)    

ศึกษารายวิชา 

 

ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

 

21  หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 

- วิชาเลือก  15 หน่วยกิต 

21  หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 

- วิชาเลือก  15 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 18  หน่วยกิต 18  หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 39  หน่วยกิต 39  หน่วยกิต 

แผนการศึกษา แผน ข    

ศึกษารายวิชา 

 

ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

 

33  หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 

- วิชาเลือก  27 หน่วยกิต 

- 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 6  หน่วยกิต  

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 39  หน่วยกิต  
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5.5 ปรับเปลียนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

     เดิม 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3720101018xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ Ph.D. Mechanical Engineering Lehigh University,USA. 2546 

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) M.S. Mechanical Engineering Lehigh University,USA. 2543 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครืองกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

2538 

2. 3409900194xxx รองศาสตราจารย์  นพ.ยงยุทธ    ศิริปการ อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 2546 

   (คณะแพทยศาสตร์) แสดงความรู้

ความชํานาญ    

    วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 

    แสดงความรู้

ความชํานาญ    

    ประกาศนียบัตร ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523 

    บัณฑิตขั นสูง    

    พ.บ. แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519 

    วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517 

 

  



 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

3. 3809900558xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ เกษรา รักษ์พงษ์สิริ ป.รด. สรีรวิทยา 

   (คณะสหเวชศาสตร์) วท.ม. สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย

    วท.บ. กายภาพบําบัด 

4. 3102400556xxx รองศาสตราจารย ์ ดุลยโชติ  ชลศึกษ ์ Ph.D. Mechanical Engineering 

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) M.Eng. Mechanical Engineering 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครืองกล 

5. 3739900249xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  นริศ เจริญพร วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 



 

     แก้ไขเป็น 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1. 3720101018xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ Ph.D. Mechanical Engineering 

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) M.S. Mechanical Engineering 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครืองกล 

2. 3409900194xxx รองศาสตราจารย์  นพ.ยงยุทธ    ศิริปการ อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว 

   (คณะแพทยศาสตร์) แสดงความรู้

ความชํานาญ  

    วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

    แสดงความรู้

ความชํานาญ  

    ประกาศนียบัตร ศัลยศาสตร์ 

    บัณฑิตขั นสูง  

    พ.บ. แพทยศาสตร์ 

    วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

  

 



 

ลําดับท ี
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชือ - สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

3. 3809900558xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ เกษรา รักษ์พงษ์สิริ ป.รด. สรีรวิทยา 

   (คณะสหเวชศาสตร์) วท.ม. สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย

    วท.บ. กายภาพบําบดั 

4. 3100600716xxx ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  อภิว ัฒน์  มุตตามระ D.Eng. Material Science  

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์)   

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

5. 3739900249xxx อาจารย์  สมศักดิ   วงษ์ประดับไชย ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ 

   (คณะวิศวกรรมศาสตร์) วศ.ม. วิศวกรรมเครืองกล 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครืองกล 

 

 



มคอ.2 

 87

ภาคผนวก  4 ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์  ฉบับ พ.ศ. 2555 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ฉบับ พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 

1. ชือหลักสูตร 1. ชือหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

ทางการแพทย ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

ทางการแพทย ์

Master  of  Science Program  in Medical Engineering Master  of  Science Program  in Medical Engineering 

2. ชือปริญญาและสาขาวิชา 2. ชือปริญญาและสาขาวิชา 

ไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทางการแพทย)์ ไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทางการแพทย)์ 

 วท.ม.(วิศวกรรมทางการแพทย)์  วท.ม.(วิศวกรรมทางการแพทย)์ 

อังกฤษ: Master of Science ( Medical Engineering) อังกฤษ: Master of Science ( Medical Engineering) 

 M.Sc. (Medical Engineering)  M.Sc. (Medical Engineering) 

3.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.ผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ความสามารถทีเป็นสหวิทยาการ

ระหว่างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมทางการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.ผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ความสามารถทีเป็นสหวิทยาการ

ระหว่างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมทางการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์การแพทย ์

2.ผลิตบัณฑิตทีสามารถงานวิจัย เพือ พัฒนาความรู้ 

เทคโนโลยีและเครืองมือ เพือประโยชน์ทางด้านวิศวกรรม

ทางการแพทย ์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างย ั งยืน 

2.ผลิตบัณฑิตทีสามารถงานวิจัย เพือ พัฒนาความรู้ 

เทคโนโลยแีละเครืองมือ เพือประโยชน์ทางด้านวิศวกรรม

ทางการแพทย ์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างย ั งยืน 

   3. ผลิตบัณฑิตทีมีคุณธรรม และจริยธรรม    3. ผลิตบัณฑิตทีมีคุณธรรม และจริยธรรม 

4. คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา 4.คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา 

   1)  เป็นผู ้ทีสํา เร็จปริญญาบัณฑิตด้านวิศวกรรมทาง

การแพทย์ หรือ วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชา

วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ต่าง ๆ ต่อไปนี   วิทยาศาสตร์การแพทย์  เทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาสาธารณสุขศาสตร์  เภสัชวิทยา สาขากายภาพบําบัด 

ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ ทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต  หรือสาขาอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้า

ศึกษาได ้  

   1)  เป็นผู ้ทีสํา เร็จปริญญาบัณฑิตด้านวิศวกรรมทาง

การแพทย์ หรือ วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต ส าขาวิ ชา

วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ต่าง ๆ ต่อไปนี   วิทยาศาสตร์การแพทย์  เทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาสาธารณสุขศาสตร์  เภสัชวิทยา สาขากายภาพบําบัด 

ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ ทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต  หรือสาขาอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้า

ศึกษาได ้  

2) ต้องมีค่าระดับเฉลียสะสมไม่ตํากว่า 2.50 หรืออยู่ในการ

พิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ในกรณีที

ผู ้สมัครมีคะแนนเฉลียสะสมตํากว่า 2.50 

2) ต้องมีค่าระดับเฉลียสะสมไม่ตํากว่า 2.50 หรืออยู่ในการ

พิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ในกรณีที

ผู ้สมัครมีคะแนนเฉลียสะสมตํากว่า 2.50 
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ฉบับ พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 

3)  เป็นนักศึกษาทีเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

และได้รับอนุมติัให้โอนมาศึกษาเพือรับปริญญาในหลักสูตร

มหาบัณฑิตโดยนักศึ กษาจะต้องศึกษารายวิชาและทํา

วิทยานิพนธ์ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรมหาบัณฑิต 

3)  เป็นนักศึกษาทีเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

และได้รับอนุมติัให้โอนมาศึกษาเพือรับปริญญาในหลักสูตร

มหาบัณฑิตโดยนักศึ กษาจะต้องศึกษารายวิชาและทํา

วิทยานิพนธ์ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรมหาบัณฑิต 

5.การคัดเลือกผู ้เข้าศึกษา 5.การคัดเลือกผู ้เข้าศึกษา 

 1)  ผู ้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือผ่าน

การสอบข้อเขียน 

 1)  ผู ้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือผ่าน

การสอบข้อเขียน 

2)  ผู ้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 

หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึง

วันสมัคร) 

2)  ผู ้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 

หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึง

วันสมัคร) 

3)  เงือนไขอืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้า

ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3)  เงือนไขอืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้า

ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. จํานวนรับ : ประมาณ 60 คนต่อปีการศึกษา 6.จํานวนรับ : 20 คน  

7. แผนการศึกษา  7. แผนการศึกษา  

7.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 แผนการศึกษารายวิชา 

และทําวิทยานิพนธ ์

7.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 แผนการศึกษารายวิชา 

และทําวิทยานิพนธ ์

7..2 แผนการศึกษา แผน ข  แผนการศึกษารายวิชา และ

ศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ 

 

8.การศึกษาวิชาเสริมพืนฐาน 8.การศึกษาวิชาเสริมพืนฐาน 

นักศึกษาทีไม่มีพื นความรู้ในหมวดวิชา เลือกต่างๆ 

จะต้องเลือกศึกษารายวิชา จํานวน  6  หน่วยกิต โดยเลือก

ศึกษาจากหมวดวิชาเสริมพืนฐาน  ทั งนี การเลือกศึกษาวิชา

ดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ทีปรึกษาหรือ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และการวัดผลการศึกษา

นักศึกษาต้องสอบได้ ระดับ  P  (ผ่าน)  จึงถือว่าสอบผ่าน 

นักศึกษาทีไม่มีพื นความรู้ในหมวดวิชา เลือกต่างๆ 

จะต้องเลือกศึกษารายวิชา จํานวน  6  หน่วยกิต โดยเลือก

ศึกษาจากหมวดวิชาเสริมพืนฐาน  ทั งนี การเลือกศึกษาวิชา

ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ทีปรึกษาหรือ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และการวัดผลการศึกษา

นักศึกษาต้องสอบได้ ระดับ  P  (ผ่าน)  จึงถือว่าสอบผ่าน 

9. การสอบประมวลความรู ้  

9.1 นักศึกษาทั งสองแผนการศึกษาจะต้องสอบประมวล

ความรู้ 

9.2  การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียนและ

สอบปากเปล่า 

9.3 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 มีสิทธิทีจะสอบประมวล

ความรู้ เมือจดทะเบียนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกจํานวน 15 

หน่วยกิต และนักศึกษาแผน ข มีสิทธิ สอบประมวลความรู้ 

เมือจดทะเบียนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกจํานวน 21 หน่วย

กิต โดยนักศึกษาต้องมีค่าระดับเฉลียสะสมไม่ตํากว่า 3.00 
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9.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเปิดสอบประมวลความรู้ 

ซึ งเป็นการสอบแบบข้อเขียน ปีการศึกษาละ 3 ครั ง โดย

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู ้แต่งตั งคณะกรรมการ

สอบประมวลความรู้ 

    9.5 นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P 

(ผ่าน) ภายใน 3 ครั ง  มิฉะนั นจะถูกถอนชือออกจาก

ทะเบียนนักศึกษา 

 

10. โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร 10. โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 

วิชาเสริมพืนฐานไม่เกินกว่า  

(ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

6 หน่วยกิต วิชาเสริมพืนฐานไม่เกินว่า  

(ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

6 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 

วิชาเลือก 15 หน่วยกิต วิชาเลือก 15 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ ์ 18 หน่วยกิต วิทยานิพนธ ์ 18 หน่วยกิต 

รวม 39 หน่วยกิต รวม 39 หน่วยกิต 

แผน ข      

วิชาเสริมพืนฐานไม่เกินกว่า  

(ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

6 หน่วยกิต    

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต    

วิชาเลือก 27 หน่วยกิต    

วิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต    

รวม 39 หน่วยกิต    

11. รายวิชา  11. รายวิชา  

วิชาเสริมพืนฐาน  วิชาเสริมพืนฐาน  

มอ.510 วิศวกรรมทางการแพทย ์ (2)   มอ.510 วิศวกรรมทางการแพทยเ์บืองต้น (2)   

มอ.511 คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ (2)  มอ.511 คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ (2)  

มอ.512 กายวิภาคศาสตร์ (2)  มอ.512 กายวิภาคศาสตร์ (2)  

มอ. 513 สรีรวิทยา  (2) มอ. 513 สรีรวิทยา  (2) 

วิชาบังคับ   วิชาบังคับ   

มอ. 610 วิธีวิจยั (3) มอ. 610 วิธีวิจัย (3) 

มอ. 611 คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ทาง

การแพทย ์          

(2) มอ. 611 คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ทาง

การแพทย ์          

(2) 

มอ. 612 สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย ์            (1) มอ. 612 สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย ์            (1) 
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วิชาเลือก    วิชาเลือก   

     - นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกศึกษา

รายวิชา 15 หน่วยกิต  จาก 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาชี

วกลศาสตร์  หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการ

แพทย์  หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการย

ศาสตร์   หรือ  หมวดวิชาการจําลองทางสรีรวิทยาและ

วิศวกรรมทางการแพทย์  ตามดุลยพินิจของ อาจารย์ทีปรึกษา 

หรือ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  หรือคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

     - นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชา  15 หน่วยกิต  จาก  

4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวชิาชีวกลศาสตร์  หมวดวิชาการ

ประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์  หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์

ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์   หรือ  หมวดวิชาการ

จําลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์  ตามดุลย

พินิจของ อาจารย์ทีปรึกษา หรือ คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์  หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- นักศึกษา แผน ข  ต้องเลือกศึกษารายวิชา  27 หน่วย

กิต  จาก 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวชิาชีวกลศาสตร์  หมวด

วิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์  หมวดวิชาปัจจัย

มนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์  หมวดวิชาการ

จําลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์  หมวด

วิชาการพัฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย ์ ตามดุลยพินิจ

ของ อาจารย์ทีปรึกษา หรือ คณะกรรมการสอบการค้นคว้า

อิสระ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรายวิชาในหมวด

ต่าง ๆ  มีดังนี 

 

หมวดวิชาชีวกลศาสตร์  หมวดวิชาชีวกลศาสตร์  

มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวัสดุชีวภาพ (3) มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวัสดุชีวภาพ (3) 

     มอ.621 การประยุกตร์ะเบียบวิธีไฟไนต์เอล ิ

เมนต์ในชีวกลศาสตร์ 

(3)      มอ.621 การประยุกตร์ะเบียบวิธีไฟไนต์เอล ิ

เมนต์ในชีวกลศาสตร์ 

(3) 

มอ.622 ชีวกลศาสตร์ด้านการเคลือนไหวของ

ร่างกายมนุษย ์

(3) มอ.622 ชีวกลศาสตร์ด้านการเคลือนไหวของ

ร่างกายมนุษย ์

(3) 

มอ.623 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ

บูรณาการในวิศวกรรมการแพทย ์

(3) มอ.623 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

แบบบูรณาการในวิศวกรรมการแพทย ์

(3) 

มอ.624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและกล้ามเนือ (3) มอ.624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและ 

     กล้ามเนือ 

(3) 

มอ.625 เทคโนโลยีการผลิตขั นสูงของอปุกรณ์

และอวัยวะเทียมทางการแพทย ์

(3) มอ.625 เทคโนโลยีการผลิตขั นสูงของอุปกรณ์

และอวัยวะเทียมทางการแพทย ์

(3) 

มอ.626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน  (3) มอ.626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน  (3) 

มอ.627 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1  (3) มอ.627 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1  (3) 

มอ.628 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2  (3) มอ.628 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2  (3) 

หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย ์  หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย ์  

มอ.630 ชีวสถิติ  (3) มอ.630 ชีวสถิติ  (3) 
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มอ.631 เครืองมือวัดและการวัดทางการแพทย ์ (3) มอ.631 เครืองมือวัดและการวัดทาง 

     การแพทย ์

(3) 

มอ.632 โทรเวชกรรม (3) มอ.632 โทรเวชกรรม (3) 

มอ.633 วงจรกรองแบบปรับตัว  (3) มอ.633 วงจรกรองแบบปรับตัว  (3) 

มอ.634 วิศวกรรมทางการฟืนฟูสมรรถภาพ (3) มอ.634 วิศวกรรมทางการฟืนฟูสมรรถภาพ (3) 

 มอ.635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและ 

 ระบบฟัซซี  

(3)  มอ.635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและ 

 ระบบฟัซซี  

(3) 

มอ.636 การประมวลผลภาพทางการแพทย์  (3) มอ.636 การประมวลผลภาพทางการแพทย์  (3) 

มอ.637 การประมวลผลสัญญาณขั นสูง  (3) มอ.637 การประมวลผลสัญญาณขนัสูง  (3) 

หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและ 

การยศาสตร์ 

 หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและ 

การยศาสตร์ 

 

มอ.640 หลักการทางด้านการยศาสตร์ (3) มอ.640 หลักการทางด้านการยศาสตร์ (3) 

มอ.641 กายวิภาคและสรีรวิทยาในการทํางาน  (3) มอ.641 กายวิภาคและสรีรวิทยาในการทํางาน  (3) 

มอ.642 ชีวกลศาสตร์ในการทํางาน  (3) มอ.642 ชีวกลศาสตร์ในการทํางาน  (3) 

มอ.643 ปัจจัยมนุษย์ทางจิตสังคมและสิงแวดล้อม (3) มอ.643 ปัจจัยมนุษย์ทางจิตสังคมและสิงแวดล้อม (3) 

มอ.644 การวิเคราะห์และออกแบบงาน  (3) มอ.644 การวิเคราะห์และออกแบบงาน  (3) 

มอ.645 สุขภาพในการทํางาน ความปลอดภัย

และความเป็นอยู่ทีดี 

(3) มอ.645 สุขภาพในการทํางาน ความปลอดภัย

และความเป็นอยู่ทีดี 

(3) 

มอ .646 ป ฏิ บัติ ก า ร ท า ง ชี ว ก ล ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สรีรวิทยาในการทํางาน 

(1) มอ.646 ปฏิบัติการทา งชีวกลศาสตร์แล ะ

สรีรวิทยาในการทํางาน 

(1) 

    มอ.647 ปฏิบัติการเครืองมือและวิธีการวัดการ

ทํางาน 

(3)    มอ.647 ปฏิบัติการเครืองมือและวิธีการวัดการ

ทํางาน 

(3) 

   มอ.648 หัวข้อปัจจุบันในด้านการยศาสตร์ (3)   มอ.648 หัวข้อปัจจุบันในด้านการยศาสตร์ (3) 

หมวดวิชาการจําลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรม

ทางการแพทย ์

 หมวดวิชาการจําลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรม

ทางการแพทย ์

 

มอ.650 วิธีทดลองทางสรีรวิทยาและเครืองมือ (3) มอ.650 วิธีทดลองทางสรีรวิทยาและเครืองมือ (3) 

มอ.651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย์  (3) มอ.651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย์  (3) 

มอ.652 วิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และ

เนือเยือ 

(3) มอ.652 วิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และ

เนือเยือ 

(3) 

มอ.653 การประมวลสัญญาณประสาทและการ

ส่งผ่านสัญญาณประสาท 

(3) มอ.653 การประมวลสัญญาณประสาทและการ

ส่งผ่านสัญญาณประสาท 

(3) 

มอ.654 แบบจําลองทางสรีรวิทยาและ 

ชีวการแพทย ์

(3) มอ.654 แบบจําลองทางสรีรวิทยาและ 

ชีวการแพทย ์

(3) 

มอ.655 หัวข้อพิเศษทางจําลองรูปแบบสรีรวิทยา

และวิศวกรรมทางการแพทย์ 1  

 

(3) มอ.655 หัวข้อพิเศษทางจําลองรูปแบบ

สรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 1  

(3) 
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มอ.656 หัวข้อพิเศษทางจําลองรูปแบบสรีรวิทยา

และวิศวกรรมทางการแพทย์ 2 

(3) มอ.656 หัวข้อพิเศษทางจําลองรูปแบบ

สรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 2 

(3) 

หมวดวิชาการพัฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย ์    

มอ. 660 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิคส์ 

(3)   

มอ. 661อิเล็กทรอนิกส์ในงานวิศวกรรมทาง

การแพทย ์

(3)   

มอ. 662 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมทางการแพทย ์ (3)   

มอ. 663 หลักการทางสรีรวิทยาคลินิก (3)   

มอ. 664 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม

ทางการแพทย ์

(3)   

มอ. 665 สัมมนาการพัฒนางานวิศวกรรมทาง

การแพทย์เชิงบูรณาการ 1  

(3)   

มอ. 666 สัมมนาการพัฒนางานวิศวกรรมทาง

การแพทย์เชิงบูรณาการ 2  

(3)   

มอ. 667 หวัข้อพิเศษทางงานวิศวกรรมทาง

การแพทย์ 1 

(3)   

มอ. 668 หัวข้อพิเศษทางงานวิศวกรรมทาง

การแพทย์ 2 

(3)   

มอ. 669 หัวข้อพิเศษทางงานวิศวกรรมทาง

การแพทย์ 3 

(3)   

มอ.700 การค้นคว้าอิสระ 1    

มอ.701 การค้นคว้าอิสระ 2    

มอ.800  วิทยานิพนธ์                18 หน่วยกิต  มอ.800  วิทยานิพนธ์                18 หน่วยกิต  
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ภาคผนวก  5  ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์  

ฉบับ พ.ศ. 2555  กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2555  หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557  

1. รายวิชาทีไม่มีการเปลียนแปลง    

วิชาเสริมพืนฐาน  วิชาเสริมพืนฐาน  

มอ.510 วิศวกรรมทางการแพทย ์ (2)   มอ.510 วิศวกรรมทางการแพทย ์ (2)   

มอ.511 คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ (2)  มอ.511 คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ (2)  

มอ.512 กายวิภาคศาสตร์ (2)  มอ.512 กายวิภาคศาสตร์ (2)  

มอ. 513 สรีรวิทยา  (2) มอ. 513 สรีรวิทยา  (2) 

วิชาบังคับ   วิชาบังคับ   

มอ. 610 วิธีวิจัย (3) มอ. 610 วิธีวิจัย (3) 

    มอ. 611 คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ทางการแพทย ์         (2)     มอ. 611 คณิตศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ทางการแพทย ์         (2) 

มอ. 612 สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย ์             (1) มอ. 612 สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย ์             (1) 

วิชาเลือก    วิชาเลือก   

หมวดวิชาชีวกลศาสตร์  หมวดวิชาชีวกลศาสตร์  

มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวัสดุชีวภาพ (3) มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวัสดุชีวภาพ (3) 

มอ.621 การวิเคราะห์ความเค้นในชีวกลศาสตร์ (3) มอ.621 การวิเคราะห์ความเค้นในชีวกลศาสตร์ (3) 

ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์  ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์  

มอ.622 ชีวกลศาสตร์ด้านการเคลือนไหวของร่างกาย

มนุษย ์

(3) มอ.622 ชีวกลศาสตร์ด้านการเคลือนไหวของร่างกาย

มนุษย ์

(3) 

มอ.623 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณา

การในวิศวกรรมการแพทย ์

(3) มอ.623 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณา

การในวิศวกรรมการแพทย ์

(3) 

มอ.624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและ กล้ามเนือ (3) มอ.624 ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและ กล้ามเนือ (3) 

มอ.625 เทคโนโลยีการผลิตขั นสูงของอุปกรณ์และ

อวัยวะเทียมทางการแพทย ์

(3) มอ.625 เทคโนโลยีการผลิตขั นสูงของอุปกรณ์และ

อวัยวะเทียมทางการแพทย ์

(3) 

มอ.626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน  (3) มอ.626 ชีวกลศาสตร์ของฟัน  (3) 

มอ.627 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1  (3) มอ.627 หัวขอ้พิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1  (3) 

มอ.628 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2  (3) มอ.628 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2  (3) 

หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย ์  หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย ์  

มอ.630 ชีวสถิติ  (3) มอ.630 ชีวสถิติ  (3) 

มอ.631 เครืองมือวัดและการวัดทาง 

     การแพทย ์

(3) มอ.631 เครืองมือวัดและการวัดทาง 

     การแพทย ์

(3) 

มอ.632 โทรเวชกรรม (3) มอ.632 โทรเวชกรรม (3) 

มอ.633 วงจรกรองแบบปรับตัว  (3) มอ.633 วงจรกรองแบบปรับตัว  (3) 
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มอ.634 วิศวกรรมทางการฟืนฟ ู

     สมรรถภาพ 

(3) มอ.634 วิศวกรรมทางการฟืนฟ ู

     สมรรถภาพ 

(3) 

 มอ.635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและ ระบบฟัซซี  (3)  มอ.635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและ ระบบฟัซซี  (3) 

มอ.636 การประมวลผลภาพทาง 

     การแพทย์  

(3) มอ.636 การประมวลผลภาพทาง 

     การแพทย์  

(3) 

มอ.637 การประมวลผลสัญญาณขั นสูง  (3) มอ.637 การประมวลผลสัญญาณขั นสูง  (3) 

หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการย

ศาสตร์ 

 หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการย

ศาสตร์ 

 

มอ.640 หลักการทางด้านการยศาสตร์ (3) มอ.640 หลักการทางด้านการยศาสตร์ (3) 

มอ.641 กายวิภาคและสรีรวิทยาในการ 

     ท ํางาน  

(3) มอ.641 กายวิภาคและสรีรวิทยาในการ 

     ท ํางาน  

(3) 

มอ.642 ชีวกลศาสตร์ในการทํางาน  (3) มอ.642 ชีวกลศาสตร์ในการทํางาน  (3) 

มอ.643 ปัจจัยมนุษย์ทางจิตสังคมและสิงแวดล้อม (3) มอ.643 ปัจจัยมนุษย์ทางจิตสังคมและสิงแวดล้อม (3) 

มอ.644 การวิเคราะห์และออกแบบงาน  (3) มอ.644 การวิเคราะห์และออกแบบงาน  (3) 

มอ.645 สุขภาพในการทํางาน ความปลอดภัยและ

ความเป็นอยู่ทีดี 

(3) มอ.645 สุขภาพในการทํางาน ความปลอดภัยและ

ความเป็นอยู่ทีดี 

(3) 

มอ.646 ปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์และสรีรวิทยาใน

การทํางาน 

(1) มอ.646 ปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์และสรีรวิทยาใน

การทํางาน 

(1) 

มอ.647 ปฏิบัติการเครืองมือและวิธีการวัดการทํางาน (1) มอ.647 ปฏิบัติการเครืองมือและวิธีการวัดการทํางาน (1) 

มอ.648  หัวข้อปัจจุบันในด้านการยศาสตร์ (3) มอ.648  หัวข้อปัจจุบันในด้านการยศาสตร์ (3) 

หมวดวิชาการจําลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทาง

การแพทย ์

 หมวดวิชาการจําลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทาง

การแพทย ์

 

มอ.650 วิธีทดลองทางสรีรวิทยาและเครืองมือ (3) มอ.650 วิธีทดลองทางสรีรวิทยาและเครืองมือ (3) 

มอ.651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย์  (3) มอ.651 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย์  (3) 

มอ.652 วิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และเนือเยือ (3) มอ.652 วิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และเนือเยือ (3) 

มอ.653 การประมวลสัญญาณประสาทและการส่งผ่าน

สัญญาณประสาท 

(3) มอ.653 การประมวลสัญญาณประสาทและการส่งผ่าน

สัญญาณประสาท 

(3) 

มอ.654 แบบจําลองทางสรีรวิทยาและชีวการแพทย ์ (3) มอ.654 แบบจําลองทางสรีรวิทยาและชีวการแพทย ์ (3) 

มอ.655หัวข้อพิเศษทางจําลองรูปแบบสรีรวิทยาและ

วิศวกรรมทางการแพทย์ 1 

(3) มอ.655 หัวข้อพิเศษทางจําลองรูปแบบสรีรวิทยาและ

วิศวกรรมทางการแพทย์ 1 

(3) 

มอ.656 หัวข้อพิเศษทางจําลองรูปแบบสรีรวิทยาและ

วิศวกรรมทางการแพทย์ 2 

(3) มอ.656 หัวข้อพิเศษทางจําลองรูปแบบสรีรวิทยาและ

วิศวกรรมทางการแพทย์ 2 

(3) 

มอ.800 วิทยานิพนธ์  มอ.800 วิทยานิพนธ์  
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2.รายวิชาทีตัดออก    

วิชาเลือก    

หมวดวิชาการพัฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย ์    

มอ. 660 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ (3)   

มอ. 661อิเล็กทรอนิกส์ในงานวิศวกรรมทางการแพทย ์ (3)   

มอ. 662 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมทางการแพทย ์ (3)   

มอ. 663 หลักการทางสรีรวิทยาคลินิก (3)   

มอ. 664 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมทาง

การแพทย ์  

(3)   

มอ. 665 สัมมนาการพัฒนางานวิศวกรรมทาง

การแพทย์เชิงบูรณาการ 1  

(3)   

มอ. 666 สัมมนาการพัฒนางานวิศวกรรมทาง

การแพทย์เชิงบูรณาการ 2  

(3)   

มอ. 667 หัวข้อพิเศษทางงานวิศวกรรมทางการแพทย์ 1 (3)   

มอ. 668 หัวข้อพิเศษทางงานวิศวกรรมทางการแพทย์ 2 (3)   

มอ. 669 หัวข้อพิเศษทางงานวิศวกรรมทางการแพทย์ 3 (3)   

วิชาการค้นคว้าอิสระ    

มอ.700 การค้นคว้าอิสระ 1 (3)   

มอ.701 การค้นคว้าอิสระ 2 (3)   

 

 


