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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์ รังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื องกล
หมวดที 1. ข้อมูลทัวไป
1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
ภาษาอั งกฤษ : Master of Science Program in Medical Engineering
2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทางการแพทย์)
ชือย่อ วท.ม. (วิศวกรรมทางการแพทย์)
ภาษาอั งกฤษ ชือเต็ม Master of Science (Medical Engineering)
ชือย่อ M.Sc. (Medical Engineering)
3. วิชาเอก
- ไม่มี 4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
4.1. แผน ก แบบ ก (2) แผนศึกษารายวิชาและทํ าวิทยานิพนธ์
มีจ ํ านวนหน่วยกิตตลอดหลั กสูตร 39 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลั กสูตรระดับปริ ญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใช้
หลั กสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติทีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลั กสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลั กสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557 ปรับปรุ งจากหลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ พ.ศ. 2555
กํ าหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2557
ได้พิจารณากลั นกรองโดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั งที 1/2557
เมือวั นที 8 มกราคม 2557
ได้พิจารณากลั นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลั ยด้านหลั กสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที 1/2557 เมือวั นที 17 กุมภาพั นธ์ 2557
ได้รับอนุม ั ติ/เห็นชอบหลั กสูตรจากสภามหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั งที2/2557
เมือวั นที 3 มีนาคม 2557
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สูต รมีความพร้อมเผยแพร่ คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุด ม
ศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา 2559
8. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกร ซึ งแบ่งได้เป็ น วิศวกรโรงงาน วิศวกรซ่อมบํ ารุ ง วิศวกรด้านการออกแบบ วิศวกร
ขายอุปกรณ์ / เครื องจั กร
8.2 นักวิจ ัย
8.3 นักวิชาการ
8.4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
8.5 นักเขียนโปรแกรม
8.6 นักวิชาชีพในสถานประกอบการทีมีการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมทางการแพทย์
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9. ชือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง ทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสู ตร
เลขประจําตั ว
ตํ าแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี
ชือ-นามสกุล
ลํ าดับ
ประชาชน
ทางวิชาการ
การศึกษาทีจบ
1 3720101018xxx ผู้ ช่วย
นายบรรยงค์ รุ่ งเรื องด้วยบุญ Ph.D. (Mechanical Engineering),
ศาสตราจารย์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
Lehigh University, U.S.A , 2546
M.S. (Mechanical Engineering),
Lehigh University, U.S.A, 2543
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื องกล),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ, 2538
2 3409900194xxx รองศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ ศิริปการ
อนุม ั ติบัตรแสดงความรู้ความ
(คณะแพทยศาสตร์)
ชํ านาญ (เวชศาสตร์ครอบครัว),
แพทยสภา, 2546
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํ านาญ
(ศั ลยกรรมออร์โธปิ ดิกส์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย, 2525
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั นสูง
(ศั ลยศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลั ย, 2523
พ.บ. (แพทยศาสตร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย, 2519
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย, 2517
3 3809900558xxx ผู้ ช่วย
นางสาวเกษรา รักษ์พงษ์สิริ ปร.ด. (สรี รวิทยา), จุฬาลงกรณ์
ศาสตราจารย์
(คณะสหเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลั ย, 2551
วท.ม. (สรี รวิทยาของการออก
กํ าลั งกาย),มหาวิทยาลั ยมหิดล,
2540
วท.บ. (กายภาพบํ าบัด),
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่, 2533
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10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต จังหวั ดปทุมธานี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต จังหวั ดปทุมธานี
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต จังหวั ดปทุมธานี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต จังหวั ดปทุมธานี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต จังหวั ดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทีพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็ นไป
ตามแผน พัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ ฉ บับที 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที กล่าวถึงการ
เปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยีอ ย่า งก้า วกระโดด รวมถึ ง ความก้า วหน้า อย่า งรวดเร็ ว ของ
อุตสาหกรรมในประเทศ ก่อให้เกิด ทั งความเปลียนแปลง โอกาสและภัยคุก คาม ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม จึงจํ าเป็ นต้องเตรี ยมพร้อมให้ทันต่อการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยจะต้อง
มีการบริ หารจัดการองค์กรความรู้อย่างเป็ นระบบ ทั งการพั ฒนาหรื อสร้างองค์ความรู้ รวมถึง
การประยุกต์เทคโนโลยีทีเหมาะสม มาผสมผสานร่ วมกับจุดแข็งในสังคมไทย ประกอบกับ
เป้ าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั ง
เป้ าหมายยุทธศาสตร์ ของกรอบนโยบายทีเกียวข้องกับวิศวกรรมทางการแพทย์ของประเทศ
ไทย ทีเน้นการพั ฒนาทางด้านวิศวกรรมเครื องกล ซึ งต้องใช้บุคลากรเฉพาะสาขาทีมีคุณภาพ
เป็ นจํ านวนมาก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ หรื อการพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรม ที พิ จ ารณาในการวางแผน
หลัก สูตรนั นได้ค ํานึ งถึงการเปลียนแปลงด้านสังคมยุคพัฒนาอุต สาหกรรมและเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ ว ทําให้เกิดการเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็ นอย่างมาก ทั งนี จําเป็ น
จะต้องใช้วิศวกรหลากสาขาจํานวนมาก ทีมีความเป็ นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบ
ทางสัง คมและวัฒ นธรรม มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ที จะช่ ว ยชี นํา และขับ เคลื อนให้ก าร
เปลียนแปลงนี เป็ นไปในรู ปแบบทีสอดคล้ องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ อ งกับ พัน ธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกในการพัฒ นาหลัก สู ต รจึ งจําเป็ นต้องพัฒ นา
หลั กสูตรในเชิงรุ กทีมีศ ั กยภาพและสามารถปรับเปลียนได้ตามวิว ั ฒนาการทางเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมเครื องกล โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมเครื องกลจํ าเป็ นต้องมีความพร้อมทีจะ
ปฏิ บัติ ง านได้ทัน ที และมีศ ัก ยภาพสู ง ในการพัฒ นาตนเองให้เข้า กับลัก ษณะงานทั งด้า น
5
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วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผล กระทบของเทคโนโลยีด ้านวิศวกรรมเครื องกล
ต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ งเป็ นไปตามนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็ นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจ ัย และการผลิต
บัณฑิตทีมีคุณภาพ
12.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรม มีต่ อพัน ธกิ จ
มหาวิทยาลั ยทีมุ่งสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ เนืองจากมีผลต่อทัศนคติของนักศึกษา และมีผล
ต่อบรรยากาศการเรี ยนการสอน การพั ฒนาหลั กสูตรจึงต้องเน้นและส่ งเสริ มแนวทางเพือการ
พั ฒนาทางสังคมและวั ฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน (เช่ น รายวิชาทีเปิ ด
สอนเพือให้ บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน)
- ไม่มี -
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หมวดที 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลัก สูต รวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ เป็ นหลักสู ต รทีมีองค์
ความรู้แบบสหวิทยาการ ระหว่างวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ เช่น แพทยศาสตร์
สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เป็ นต้น ผู้ ทีจบปริ ญญาจากหลั กสูตรนี จะมีความรูคู้ ่
คุณธรรม มีประสบการณ์การทํ าวิจ ัยและพั ฒนา และมองประเด็นปั ญหาอย่างบูรณาการรวมทั งสามารถ
นําความรู้ทีได้ไปพั ฒนาประเทศอย่างเป็ นรู ปธรรมเช่น การพั ฒนาและผลิตเครื องมือทางการแพทย์ ทีช่วย
ในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ การพั ฒนาและสร้างอวั ยวะเทียมการช่วยบํ าบัดรักษาโรคทีมีความยาก
และมีความสําคัญมากขึ นทุกวั น อั นจะนําไปสู่การมีสุขภาพทีดีและมีคุณภาพของมนุษต่ย์อไป
1.2 ความสําคัญ
ตลาดแรงงาน หรื อ กลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ มีความต้องการบัณฑิตทีมีองค์ความรู้บูรณาการในด้าน
วิศวกรรมทางการแพทย์มากขึ น ตามคุณภาพชีวิตของประชาชนทีสูงขึ น เช่น โรงพยาบาลต้องการผู้ ดูแล
และบํ ารุ งรักษาระบบและเครื องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทีมีราคาแพง ซึ งปั จจุบันอาศัยผู้ เชียวชาญจาก
ต่างประเทศ เช่น เครื องเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้ า เครื องวัดสัญญาณไฟฟ้ าต่างๆ เป็ นต้น บริ ษ ัทที ขาย
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ ต้องการผู้ ทีมีความรู้ความชํ านาญในการศึกษาความต้องการของ
ตลาด การดูแลและสาธิต เครื องมือ การติด ตังและบํารุ งรัก ษาระบบและเครื องมือ รวมทั งรั ฐบาลให้
ความสําคัญกับเรื องทีเกียวข้องกับสุ ขภาพมาก เช่ น นโยบายประกันคุณภาพด้านสุ ข ภาพของประเทศ
นโยบายให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์ บริ การสุขภาพมาตรฐาน(Health Hub) ระดับโลก เป็ นต้น
จากเหตุผลข้างต้น จะเห็ นได้ว่าประเทศไทยยั งมีความต้องการบุ คลากรที มีค วามสามารถใน
การบูรณาการความรู้ทงในด้
ั
านวิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ แขนงต่าง ๆ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพือการวิจ ัยและพัฒ นา การใช้งานและบํารุ งรั ก ษา การจัด หา การจัด การ และการบริ หาร
เครื องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกเป็ นจํ านวนมาก ดังนันคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยความร่ วมมือกั บ
คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ได้เห็นถึงความสําคัญและความ
จําเป็ นดังกล่าว จึงได้ท ําการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ ในระดับมหาบัณฑิตขึ นมาเพือ
ตอบสนองนโยบายและความต้องการดังกล่าว อั นจะนําไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพทีดีของประชาชน
ช่วยให้ประเทศมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านดังกล่าวเป็ นของตัวเอง นําไปสู่ การพึ งพาตนเองและ
เป็ นการพั ฒนาอย่างยั งยืน
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพือให้บัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษาในหลั กสูตรมีล ั กษณะดังนี
1) ผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ความสามารถทีเป็ นสหวิทยาการระหว่างองค์ความรู้ด ้านวิศวกรรม
ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
2) เพือผลิ ต บัณ ฑิ ต ที สามารถสร้ างงานวิจ ัย เพือพัฒ นาความรู้ เทคโนโลยีแ ละเครื องมื อ
เพือประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ และส่งเสริ มคุณภาพชีวิตอย่างยั งยืน
3) ผลิตบัณฑิตทีมีคุณธรรม และจริ ยธรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง คาดว่าจะดําเนิ นการแล้วเสร็ จภายใน 5 ปี นับจากเปิ ดการเรี ยนการสอนตาม
หลั กสูตร ดังนี
การพัฒนา/เปลียนแปลง
- ปรับปรุ งหลั กสูตรวิศวกรรม
ทางการแพทย์ให้มีมาตรฐานไม่
ตํ ากว่าที สกอ. กํ าหนด
- ปรับปรุ งหลั กสูตรให้สอด
คล้ องกับความต้องการของธุรกิจ
และการเปลียนแปลงของ
เทคโนโลยี

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี
- พั ฒนาหลั กสูตรโดยมีพื นฐาน - เอกสารปรับปรุ งหลั กสูตร
จากหลั กสูตรในระดับสากล
- รายงานผลการประเมินหลั กสูตร
- ติดตามความเปลียนแปลงใน - รายงานผลการประเมินความพึง
ความต้องการของผูประกอบการ
้
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ด้านวิศวกรรมทางการแพทย์
ผู้ ประกอบการ
- ผู้ ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ
ในการทํ างาน โดยเฉลียในระดับดี

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการ - สนับสนุนบุคลากรด้านการ
สอนและบริ การวิ ช าการ ให้ มี เรี ยนการสอนให้ท ํ างานบริ การ
ประสบการณ์จากการนําความรู้ทาง วิชาการแก่องค์กรภายนอก
วิศวกรรมทางการแพทย์ไปใช้งานจริ ง

- ปริ มาณงานบริ การวิชาการต่อ
อาจารย์ ในหลั กสูตร
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หมวดที 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 เป็ นหลั กสูตรเต็มเวลา (ภาคกลางวั น) โดยจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
1.1.2 การจัดการเรี ยนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี หนึ ง ๆ เป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ งเป็ นภาคการศึกษาทีบังคับ คือภาคหนึ งและภาคสอง ภาคหนึ ง ๆ มีระยะเวลา 15
สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ มชั วโมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ก ับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไม่บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจั ดการศึกษาภาคฤดูร้อนในการเรี ยนชั นปีที 1
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี 2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วั น – เวลาราชการปกติ
เรี ยนวั นจันทร์ ถึงวั นศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
ภาคการศึกษาที 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู ้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที 5) พ.ศ.2556 ข้อ 7 และ
มีคุณสมบัติ ดังนี
1) เป็ นผู้ทีสําเร็ จปริ ญญาบัณฑิ ตทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ หรื อ วิศวกรรมศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สาขาวิช าวิศวกรรมเครื องกล สาขาวิชาวิ ศวกรรม
อุตสาหการ หรื อ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี วิทยาศาสตร์ การแพทย์,
เทคโนโลยีชีวภาพ, สาธารณสุขศาสตร์, เภสัชวิทยา, กายภาพบํ าบัด, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา,
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า หรื อ ทัน ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อสาขาอื น ๆ ตามที
คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตร พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมั ครเข้าศึกษาได้
2) ต้องมีค่าระดับเฉลียสะสมไม่ต ํ ากว่า 2.5 หรื ออยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลั กสูตร ในกรณี ทีผู้ สมั ครมีคะแนนเฉลียสะสมตํ ากว่า2.5
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3) เป็ นนักศึกษาทีเข้าศึกษาในหลั กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
และได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต รให้โ อนมาศึ ก ษาในหลัก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
การคัดเลือกผู ้เข้ าศึกษา
1) ผู้ เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ/หรื อผ่านการสอบข้อเขียน
2) ผู้ เข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษTU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบ
ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวั นสมั คร)
3) เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาขาดความเข้มแข็งเชิงวิชาการในวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมทางการแพทย์
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ให้นักศึกษาเข้าเรี ยนวิชาพื นฐานทีจํ าเป็ นโดยไม่นับหน่วยกิต
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ในแต่ละปี การศึกษาจะรับนักศึกษาปี ละ 20 คน
จํ านวนนักศึกษา
ชั นปี ที1
ชั นปี ที2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2557
20
20
-

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนี
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
หมวดค่าจ้างประจํ า
งบดํ าเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวั สดุ
หมวดสาธารณูปโภค

จํ านวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2558
2559
2560
20
20
20
20
20
20
40
40
40
10
10
10

2561
20
20
40
10

99,200
99,200
800,000
710,000
30,000
30,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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งบลงทุน
หมวดครุ ภ ัณฑ์

300,000

บาท
300,000
บาท
รวมทั งสิ น
1,199,200 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 88,000 บาทต่อปี โดยมีการบริ หารจัดการเป็ นโครงการบริ การ
การศึกษา (เพือรับปริ ญญา) (โครงการพิเศษ)
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสือสิ งพิมพ์เป็ นหลั ก
 แบบทางไกลผ่านสือแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสือหลั ก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือหลั ก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
2.8.1 เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที 5) พ.ศ.2556 ข้อ 12.15 และ ข้อ 19
2.8.2 นัก ศึ ก ษาที โอนจากหลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิ ศวกรรมทาง
การแพทย์ จะได้รับการเทียบโอนรายวิชาทีเคยศึกษามาแล้ วในระดับปริ ญญาเอกทุกรายวิชา
2.8.3 ในกรณี ทีนักศึกษามีผลการเรี ยนดีเยียม (ระดับคะแนนเฉลียสะสมตั งแต่ 3.50 ขึ น
ไป) และลงทะเบี ยนรายวิชาบังคับมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 หน่ วยกิ ต และตามความเห็ นของอาจารย์ที
ปรึ กษาร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรให้ปรับเปลียนไปศึกษาหลั กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมทางการแพทย์ไ ด้ นัก ศึ ก ษาจะได้รั บ การพิ จ ารณาการเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ซึ งเป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ทีหลักสูต รปรัชญาดุ ษฎีบัณฑิ ตกําหนดไว้ และนักศึกษาจะไม่สามารถขอกลับมาศึกษาใน
ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตได้อีก
3. หลักสู ตรและอาจารย์ผู ้สอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตร 39
หน่วยกิต
ระยะเวลาศึ ก ษา เป็ นหลัก สู ต รแบบศึ ก ษาเต็ มเวลา นัก ศึก ษาต้อ งใช้ร ะยะเวลา
การศึก ษาตลอดหลัก สูต ร อย่างน้อย 4 ภาคการศึก ษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาค
การศึกษาปกติ
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
1) รายวิชา
21
หน่วยกิต
1.1) วิชาเสริ มพื นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
6
หน่วยกิต
1.2) วิชาบังคับ
6
หน่วยกิต
1.3) วิชาเลือก
15 หน่วยกิต
2) วิทยานิพนธ์
18
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลั กสูตรประกอบด้วย อั กษรย่อ2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว มีความหมาย ดังนี
อั กษรย่อ มอ. (MN) หมายถึง อั กษรย่อของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางการแพทย์
เลขหลักหน่ วย หมายถึง ลําดับวิชาของแต่ละกลุ ่มวิชา
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ ่มของลักษณะวิชา
เลข 1
หมายถึง วิชาบังคับ, สัมมนา
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาชีวกลศาสตร์
เลข 3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทาง
การแพทย์
เลข 4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ ในงานวิศวกรรมและ
การยศาสตร์
เลข 5
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการจํ าลองทางสรี รวิทยาและ
วิศวกรรมทางการแพทย์
เลขหลักร้ อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 5
หมายถึง วิชาเสริ มพื นฐาน
เลข 6-7
หมายถึง วิชาระดับปริ ญญาโท
เลข 800
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
3.1.3.1 วิชาเสริมพื นฐาน (สําหรับผู ้ทียังไม่ มีพืนฐาน) นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
ในภาคฤดูร้อนก่อนเปิ ดภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากหมวดวิชาเสริ มพื นฐาน
ทั งนี การเลือกศึกษาวิชาดังกล่าวให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ ทีปรึ กษา หรื อคณะกรรมการบริ หาร
หลั กสูตร
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รหัสวิชา

ชือวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

(ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2 (2-0-6)

มอ. 510
MN 510
มอ. 511
MN 511
มอ. 512
MN 512
มอ. 513
MN 513

วิศวกรรมทางการแพทย์เบื องต้น
Introduction to Medical Engineering
คณิ ตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
2 (2-0-6)
Mathematics for Engineers
กายวิภาคศาสตร์
2 (2-0-6)
Anatomy
สรี รวิทยา
2 (2-0-6)
Physiology
3.1.3.2 วิชาบังคับ นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับ ทั ง 3 วิชา จํ านวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชือวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 610
MN 610
มอ. 611
MN 611
มอ. 612
MN 612

วิธีวิจ ัย
Research Methodology
คณิ ตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์
Mathematics for Medical Engineering
สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย์
Medical Engineering Seminar

3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
1 (1-0-3)

3.1.3.3 วิชาเลือก
1) นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชา 15 หน่ วยกิ ต จาก 4 หมวดวิชา ได้แก่
หมวดวิชาชีวกลศาสตร์ หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ หมวดวิชาปั จจัยมนุษย์ในงาน
วิศวกรรมและการยศาสตร์ หมวดวิชาการจําลองทางสรี รวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ ตามดุลยพินิจ
ของอาจารย์ ทีปรึ กษา หรื อ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรื อ คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตร
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ มีด ังนี
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รหัสวิชา

ชือวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

หมวดวิชาชีวกลศาสตร์
มอ. 620 ชีวกลศาสตร์และวั สดุชีวภาพ
MN 620 Biomechanics and Biomaterials

3 (3-0-9)

มอ. 621
MN 621

การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในชีวกลศาสตร์
Finite Element Method in Biomechanics

3 (3-0-9)

มอ. 622
MN 622

ชีวกลศาสตร์ด ้านการเคลือนไหวของร่ างกายมนุษย์
Biomechanics of Human Movement

3 (3-0-9)

มอ. 623
MN 623

การออกแบบและพั ฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการในวิศวกรรมการแพทย์3 (3-0-9)
Integrated Product Design and Development in Medical Engineering

มอ. 624
MN 624

ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและกล้ ามเนื อ
Orthopaedic Biomechanics

มอ.625
MN 625

เทคโนโลยีการผลิตขั นสูงของอุปกรณ์และอวั ยวะเทียมทางการแพทย์ 3 (3-0-9)
Advanced Manufacturing Technologies of Medical Devices and Implants

มอ.626
MN 626

ชีวกลศาสตร์ของฟัน
Dental Biomechanics

3 (3-0-9)

มอ.627
MN 627

หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1
Special Topics in Biomechanics 1

3 (3-0-9)

มอ.628
MN 628

หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2
Special Topics in Biomechanics 2

3 (3-0-9)

หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
มอ. 630 ชีวสถิติ
MN 630 Biostatistics
มอ. 631
MN 631

เครื องมือวั ดและการวั ดทางการแพทย์
Biomedical Measurement and Instrument

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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รหัสวิชา

ชือวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 632
MN 632

โทรเวชกรรม
Telemedicine

3 (3-0-9)

มอ. 633
MN 633

วงจรกรองแบบปรับตัว
Adaptive Filtering

3 (3-0-9)

มอ. 634
MN 634

วิศวกรรมทางการฟื นฟูสมรรถภาพ
Rehabilitation Engineering

3 (3-0-9)

มอ. 635
MN 635

ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี
Neural Network and Fuzzy Systems

3 (3-0-9)

มอ. 636
MN 636

การประมวลผลภาพทางการแพทย์
Medical Image Processing

3 (3-0-9)

มอ. 637
MN 637

การประมวลผลสัญญาณขั นสูง
Advanced Signal Processing

3 (3-0-9)

หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์
มอ. 640 หลั กการทางด้านการยศาสตร์
MN 640 Ergonomics Principles

3 (3-0-9)

มอ. 641
MN 641

กายวิภาคและสรี รวิทยาในการทํ างาน
Anatomy and Work Physiology

3 (3-0-9)

มอ. 642
MN 642

ชีวกลศาสตร์ในการทํ างาน
Occupational Biomechanics

3 (3-0-9)

มอ. 643
MN 643

ปัจจัยมนุษย์ ทางจิตสังคมและสิ งแวดล้ อม
Human Psychosocial and Physical Environmental Aspects

3 (3-0-9)

มอ. 644
MN 644

การวิเคราะห์และออกแบบงาน
Work Analysis and Design

3 (3-0-9)
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รหัสวิชา

ชือวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 645
MN 645

สุขภาพในการทํ างาน ความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ทีดี
Occupational Hygiene, Safety and Well-Being

3 (3-0-9)

มอ. 646
MN 646

ปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์และสรี ระวิทยาในการทํ างาน
Biomechanics and Work Physiology Lab

1 (0-3-0)

มอ. 647
MN 647

ปฏิบัติการเครื องมือและวิธีการวั ดการทํ างาน
Work Measurement and Instrumentation Lab

1 (0-3-0)

มอ. 648 หัวข้อปัจจุบันในด้านการยศาสตร์
MN 648 Current Topics in Ergonomics
หมวดวิชาการจําลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์
มอ. 650 วิธีทดลองทางสรี รวิทยาและเครื องมือ
MN 650 Experimental Method in Physiology and Instruments

3 (3-0-9)

มอ. 651
MN651

ชีวกลศาสตร์ของมนุษย์
Human Biomechanics

3 (3-0-9)

มอ. 652
MN 652

วิศวกรรมทางการแพทย์ ของเซลล์และเนื อเยือ
Cell and Tissue medical Engineering

3 (3-0-9)

มอ. 653
MN 653

การประมวลสัญญาณประสาทและการส่งผ่านสัญญาณประสาท
Neural Signal Processing and Neural Transmission

3 (3-0-9)

มอ. 654
MN 654

แบบจํ าลองทางสรี รวิทยาและชีวการแพทย์
Physiology and Biomedical Modeling

3 (3-0-9)

มอ. 655
MN 655

หัวข้อพิเศษทางจํ าลองรู ปแบบสรี รวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 1 3 (3-0-9)
Special Topics in Physiological Modeling and Medical Engineering 1

มอ. 656
MN 656

หัวข้อพิเศษทางจํ าลองรู ปแบบสรี รวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 2 3 (3-0-9)
Special Topics in Physiological Modeling and Medical Engineering 2

มอ.800
MN 800

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis

3 (1-6-5)

18 หน่วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
วิชาเสริมพื นฐาน (ไม่นับหน่ วยกิต) หากจํ าเป็ นหลั กสูตรอาจกํ าหนดให้นักศึกษาเรี ยน
วิชาเสริ มพื นฐานก่อนเปิ ดภาคแรกในปี การศึกษาที 1 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี
มอ. 510 วิศวกรรมทางการแพทย์เบื องต้น
2 หน่วยกิต
มอ. 511 คณิ ตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
2 หน่วยกิต
มอ. 512 กายวิภาคศาสตร์
2 หน่วยกิต
มอ. 513 สรี รวิทยา
2 หน่วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที 1 ภาคการศึกษา ที 1
แผน ก แบบ ก 2
มอ. 610 วิธีวิจ ั ย
มอ. 611 คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมทางการแพทย์
มอ. 612 สัมมนาวิศวกรรมทางการแพทย์
รวม

3
2
1
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปี การศึกษาที 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
ปี การศึกษาที 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
ปี การศึกษาที 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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

3.1.5.1 วิชาเสริมพื นฐาน
มอ. 510 วิศวกรรมทางการแพทย์เบืองต้น
2 (2-0-6)
MN 510 Introduction to Medical Engineering
ประวัติ วิ ศ วกรรมการแพทย์ ภาพรวมของงานทางด้านวิ ศ วกรรมการแพทย์ พื นฐาน
กลศาสตร์ชีวภาพ การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ เครื องมือวั ดทางการแพทย์ การยศาสตร์ ปั จจัย
มนุษย์ วิศวกรรมทางเนื อเยือ วิศวกรรมทางการฟื นฟูสมรรถภาพ
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
MN 511

คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
2 (2-0-6)
Mathematics for Engineers
พื นฐานแคลคูล ั ส: อนุพ ั นธ์และการประยุกต์ เทคนิคการปริ พ ั นธ์และการประยุกต์ เรขาคณิต
วิเคราะห์สําหรับภาคตัดกรวย สมการลํ าดับสอง การแปลงเวกเตอร์ของพิก ัด พิก ั ดขั วและฟังก์ชั นหลาย
ตัวแปร การหาอนุพ ั นธ์บางส่วน การหาปริ พ ั นธ์หลายชัน ตัวแปรเชิงซ้อน การประยุกต์พีชคณิ ตเชิงเส้น
สมการเชิงอนุพ ั นธ์และการประยุกต์ วิธีและการประยุกต์ใช้ต ัวเลขในการแก้ไขปัญหา
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
MN 512

กายวิภาคศาสตร์
2 (2-0-6)
Anatomy
หน้าทีการงานของอวั ยวะ ระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื อ ระบบการไหลเวียน
โลหิตและนํ าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ที
เกียวข้องกับวิศวกรรมทางการแพทย์
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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 513
MN 513

สรีรวิทยา
2 (2-0-6)
Physiology
หน้าทีสรี รวิทยาระบบต่าง ๆ ของร่ างกายที เกียวข้องทางวิศวกรรมทางการแพทย์ ได้แก่
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื อและโครงกระดูก ระบบหัว ใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ไตและระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อและการสืบพั นธุ์
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
MN 610

วิธีวิจัย
3 (3-0-9)
Research Methodology
หลั กการของการวิจ ัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติศาสตร์สําหรับการศึกษาวิจ ัย
และการวางแผนวิจ ัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข ้อมูล การแปรความหมาย สรุ ปและ
ข้อเสนอแนะผลวิจ ัย และจริ ยธรรมในการศึกษาหรื อค้นคว้าในคนและสัตว์ การพิจารณาและประเมิน
ความจําเป็ น ความเสี ยงและประโยชน์ทีจะได้รับ ขั นตอนและการขอรั บความยิมยอมของผู้ถูกวิจ ัย
กฎหมายข้อกํ าหนดเกียวกับจริ ยธรรมการวิจ ัย และความสําคัญของการขออนุม ั ติกรรมการจริ ยธรรมการ
ทํ าวิจ ัย
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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 611
MN 611

คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ทางการแพทย์
2 (2-0-6)
Mathematics for Medical Engineering
ภาพรวมของวิธีทางคณิ ต ศาสตร์ ในงานวิจ ัยด้านชี ว การแพทย์ สมการอนุ พ ัน ธ์ สมการ
อนุพ ั นธ์ย่อย ระบบสุ่ม การแปลงสามัญ การหาค่าเหมาะทีสุ ด ขั นตอนวิธีการค้นหา การกรอง และการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา การสร้างแบบจํ าลองคณิ ตศาสตร์ของระบบชีวการแพทย์ แบบจํ าลองแบบแจกแจง
และไม่แจกแจงในกระบวนการทางไฟฟ้ า เครื องกลและเคมีในการประยุกต์ก ับระบบเซลล์ ระบบเนื อเยือ
และระบบอวั ยวะ
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
MN 612

สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย์
1 (1-0-3)
Medical Engineering Seminar
การศึก ษาหรื อค้น คว้าเกี ยวกับปั ญหาพิเศษในสาขาวิศวกรรมทางการแพทย์โ ดยได้รั บ
มอบหมายจากอาจารย์ ผู้ สอน ในระหว่างการศึกษา นักศึกษาจะต้องทํ ารายงาน และนําเสนอผลการศึกษา
ต่อผู้ เข้าร่ วมวิชาสัมมนา
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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

หมวดวิชาชีวกลศาสตร์
มอ. 620 ชีวกลศาสตร์ และวัสดุชีวภาพ
3 (3-0-9)
MN 620 Biomechanics and Biomaterials
พื นฐานกลศาสตร์ชีวภาพ แรง พลั งงาน สมดุล แรงเสี ยดทาน การเคลือนที ของส่ วนต่าง ๆ
ของอวัยวะร่ างกายและอวัยวะเทียม และลัก ษณะเฉพาะของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย เช่ น ระบบโครง
กระดูก ระบบกล้ ามเนื อและระบบไหลเวียนโลหิต เป็ นต้น สมบัติของวั สดุชีวภาพ การวิเคราะห์ความเค้น
และความเครี ยด มาตรฐานการผลิตและการทดสอบ และการประยุก ต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมทาง
การแพทย์
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
MN 621

การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในชีวกลศาสตร์
3 (3-0-9)
Finite Element Method in Biomechanics
ทฤษฎีและขั นตอนของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์ปั ญหาในชิวกลศาสตร์
การหาสมการไฟไนต์ด ้วยวิธีถ่วงนํ าหนักเศษตกค้าง ขั นตอนการทํางานของซอฟแวร์ ไฟไนต์เอลิมนต์
เ
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
MN 622

ชีวกลศาสตร์ ด้านการเคลือนไหวของร่ างกายมนุษย์
3 (3-0-9)
Biomechanics of Human Movement
การเข้าใจหลักการพื นฐานทางวิทยาศาสตร์ และกฏทีเกียวข้องกับหัวข้อทางชีวกลศาสตร์
เพือศึกษาการนําเอาหลั กการทางชีวกลศาสตร์ไปประยุกต์และเข้าใจเกียวกับการเคลือนทีของมนุ ษย์ และ
ผลกระทบต่างๆ ไปยั งร่ างกายของมนุษย์ 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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 623
MN 623

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการในวิศวกรรมการแพทย์3 (3-0-9)
Integrated Product Design and Development in Medical Engineering
การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์โ ดยคํานึ งถึง หลัก ทางวิศ วกรรม การออกแบบเพือผลิ ต ในเชิ ง
อุต สาหกรรม และ โอกาสทางธุ ร กิ จ สําหรั บผลิต ภัณ ฑ์ใหม่ โดยเน้น เทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรม
การแพทย์ หัวขอประกอบด้วย วิธีการออกแบบ การสร้างแบบจํ าลอง การตัดสินใจ ความเสียง ราคา วั สดุ
และการเลือกวิธีก ารผลิต เชิงอุต สาหกรรม การทํางานเป็ นทีม และความคิด สร้ างสรรค์และการสร้าง
นวั ตกรรมใหม่
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
MN 624

ชีวกลศาสตร์ ของกระดูกและกล้ามเนือ
3 (3-0-9)
Orthopaedic Biomechanics
หลั กการทางชีวกลศาสตร์ทีนํามาประยุกต์ใช้ในด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื อ กายวิภาค
ศาสตร์ การทํ างานของระบบกระดูกและกล้ ามเนื อในลั กษณะของของแข็งและแรงทีมากระทํา โดยเน้น
ในส่วนของข้อต่อ (การเคลือนไหว แรงและการถ่ายเท) กระดูก เนื อเยืออ่อน (กระดูกอ่อน เอ็นกระดูก
และกล้ ามเนื อ) กลศาสตร์ในระดับเซลล์และวิศวกรรมทางเนื อเยือ ศึกษาหัวข้อเฉพาะรวมถึงการศึกษา
ระบบกระดูกและกล้ ามเนื อในทางคลินิก การหักของกระดูก การวิเคราะห์ว ั สดุยึดตรึ งกระดูก และการใช้
MRI และ CT เพือดูการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นในระบบกระดูกและกล้ ามเนื อ
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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 625
MN 625

เทคโนโลยีการผลิตขั นสู งของอุปกรณ์และอวัยวะเทียมทางการแพทย์ 3 (3-0-9)
Advanced Manufacturing Technologies of Medical Devices and Implants
เทคโนโลยีการผลิตขั นสูง เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ ว เทคโนโลยีเลเซอร์ และ
การผลิตอย่างรวดเร็ ว ทีใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ วั สดุยึดตรึ งกระดูก 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
MN 626

ชีวกลศาสตร์ ของฟัน
3 (3-0-9)
Dental Biomechanics
ชีวกลศาสตร์ของฟันครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับชีวกลศาสตร์ ของฟัน วิเคราะห์
ปั ญหาทางกลของฟั น ทั งในรากเที ย มและทัน ตกรรมจัด ฟั น รวมทั งกลศาสตร์ ข องฟั น ธรรมชาติ
นอกจากนั นชีวกลศาสตร์ย ั งครอบคลุมถึงประเด็นวิจ ัยในปัจจุบัน
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
MN 627

หัวข้ อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1
3 (3-0-9)
Special Topics in Biomechanics 1
เป็ นวิชาเกียวกับการพั ฒนาวิชาการใหม่ ๆ ทางด้านชีวกลศาสตร์ทีน่าสนใจเป็ นพิเศษ
Studies on the new technology of special interest in Biomechanics engineering.

มอ. 628
MN 628

หัวข้ อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2
3 (3-0-9)
Special Topics in Biomechanics 2
เป็ นวิชาเกียวกับการพั ฒนาวิชาการใหม่ ๆ ทางด้านชีวกลศาสตร์ทีน่าสนใจเป็ นพิเศษ
Studies on the new technology of special interest in Biomechanics engineering.
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รหัสวิชา ชือวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
มอ. 630
MN 630

ชีวสถิติ
3 (3-0-9)
Biostatistics
สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็ นพื นฐาน ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนืองและแบบไม่ต่อเนือง การ
กระจายตัวของตัวแปรสุ่ม การทดสอบสมมุติฐานของตัวแปรแบบต่อเนืองและไม่ต่อเนือง การรักษาแบบ
หลายวิธี การถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์ข ้อมูลการอยู่รอด 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
MN 631

เครืองมือวัดและการวัดทางการแพทย์
3 (3-0-9)
Biomedical Measurement and Instrument
การออกแบบและเข้า ใจสถาปั ต ยกรรมเครื องมื อ วัด พารามิ เตอร์ ทางสรี ระวิท ยา เช่ น
คลืนไฟฟ้ าหัว ใจ ปริ มาณออกซิ เจนในเลื อด คลืนสมอง แรงดัน และอุณ หภู มิภ ายในหัว ใจ เป็ นต้น
เครื องมือวั ดในห้องปฎิบัติการทางคลินิก อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่างๆ
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
MN 632

โทรเวชกรรม
3 (3-0-9)
Telemedicine
การประมวลผลสัญญาณสําหรับการประยุต์ทางด้านโทรเวชกรรมการบีบอัดสัญญาณทาง
การแพทย์ การเข้ารหัสและสื อสารข้อมูลทางการแพทย์ทั งแบบอนาลอกและดิ จิต อล เว็บเทคโนโลยี
สําหรับเครื อข่ายทางการแพทย์
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
24

มคอ.2

รหัสวิชา ชือวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 633
MN 633

วงจรกรองแบบปรับตัว
3 (3-0-9)
Adaptive Filtering
วงจรกรองวีเนอร์ การทํ านายแบบเชิงเส้น วงจรกรองชนิดค่ากํ าลั งสองเฉลียน้อยทีสุด วงจร
กรองชนิดค่ากํ าลั งสองเฉลียน้อยทีสุดแบบบรรทัดฐาน วงจรกรองชนิ ดกําลังสองน้อยทีสุ ดแบบเรี ยกซํ า
วงจรกรองคาลแมน การติดตามระบบทีแปรตามเวลา
Wiener filters Linear Prediction Least-Mean-Square Adaptive Filters Normalized LeastMean-Square Adaptive Filters Recursive Least-Square Adaptive Filters Kalman Filters Tracking of
Time-Varying Systems
มอ. 634
MN 634

วิศวกรรมทางการฟื นฟูสมรรถภาพ
3 (3-0-9)
Rehabilitation Engineering
บทนําสู่เทคโนโลยีการฟื นฟู การตรวจวัดทางชีวกลศาสตร์ และการวิเคราะห์การเคลือนที
มนุษย์ การจํ าลองการเคลือนที อุปกรณ์พยุง อวั ยวะเทียม เครื องช่วยเหลือในการนั งและรถคนพิการ การ
กระตุ ้นด้วยไฟฟ้ าและเทคโนโลยีการฟื นฟูชั 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
MN 635

ระบบโครงข่ ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี
3 (3-0-9)
Neural Network and Fuzzy Systems
ทฤษฎีเครื อข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซีลอจิก ระบบฟัซซีแบบปรับค่า โครงสร้างและ
พลศาสตร์ของหน่วยประสาท การเรี ยนรู้แบบมีการแนะนําและไม่มีการแนะนํา การประยุกต์ใช้ในการ
ควบคุม รู้จ ํารู ปแบบ สร้างแบบจําลองแบบไม่เชิงเส้น การประมวลผลสัญญาณ และการประยุกต์ทาง
การแพทย์
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
มอ. 636
MN 636

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)

การประมวลผลภาพทางการแพทย์
Medical Image Processing
โครงสร้างข้อมูลภาพ การปรับปรุ งคุณภาพของภาพ การจํ าแนกภาพ การบีบอั ดและการคืน
สภาพของภาพ การประยุกต์การประมวลผลภาพทางการแพทย์
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
MN 637

การประมวลผลสัญญาณขั นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Signal Processing
หลักการพื นฐานของสัญญาณแบบต่ อเนื องและไม่ต่อเนื องทางเวลา และสัญญาณแบบ
ดิ จิ ต อล การคอนโวลูชั น อนุ ก รมฟูเรี ยร์ การแปลงฟูเรี ยร์ การวิเ คราะห์สเปคตรั มของสัญ ญาณทัง
แบบต่อเนื องและไม่ต่ อเนื องทางเวลา การออกแบบตัว กรองแบบอนาลอกและดิ จิต อล การวิเคราะห์
สัญญาณแบบเวลาและความถี การแปลงฟูเรี ยร์แบบช่วงเวลาสั น การแปลงเวฟเล็ทแบบต่อเนื องและแบบ
ไม่ต่อเนือง การประยุกต์ในสัญญาณทางการแพทย์ เช่น คลืนไฟฟ้ าสมองและคลืนไฟฟ้ าหัวใจ
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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 640
MN 640

หลักการทางด้ านการยศาสตร์
3 (3-0-9)
Ergonomics Principles
บทบาทและความสําคัญของการยศาสตร์ ความหมายของงานด้านการยศาสตร์ วิชาชี พ
ทางด้านการยศาสตร์ (Certification of Professional Ergonomics) ความเข้าใจเกียวกับ Macro and Micro
Ergonomics ปั ญหาสุ ขภาพและคุ ณภาพชีวิตในการทํางานที เกียวข้องกับการยศาสตร์ ค่าใช้จา่ ยและ
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ผลกระทบต่อเนืองทางสังคม สภาพทางสังคม กฏหมาย และแรงจูงใจจากภายนอกต่อการพั ฒนางานด้าน
การยศาสตร์ ความเข้าใจเกียวกับมนุ ษย์ในระบบงาน (human in work system environment) ทฤษฎี
ปั จ จัย เสี ยงและปฏิ สัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง มนุ ษ ย์-เครื องมื อ เครื องจัก ร-สภาพแวดล้อ ม ในระบบต่ า งๆ
โดยเฉพาะระบบงาน ปัจจัยมนุษย์ ทางด้านวิศวกรรม ความสามารถและข้อจํากัด หลักการสําคัญในการ
ออกแบบทางด้านการยศาสตร์ การออกแบบเฉพาะบุคคล หรื อ ออกแบบสําหรับผู้ ใช้ร่วมกันจํานวนมาก
การออกแบบสภาพแวดล้ อม เช่น แสง เสียง อากาศ อุณหภูมิ เป็ นต้น 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
MN 641

กายวิภาคและสรีรวิทยาในการทํางาน
3 (3-0-9)
Anatomy and Work Physiology
ความเข้าใจเกียวกับกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ การตอบสนองทางสรี รวิทยาทีเกิดขึ นจาก
กิจกรรมทีทํ าและสภาพแวดล้อมทีเป็ นอยู่ในขณะทํากิจกรรมนั นๆ ผลกระทบต่อการเผาผลาญอาหาร
ผมกระทบต่ อระบบประสาทควบคุ มกล้ามเนื อ ผลกระทบต่ อระบบหายใจ ผลกระทบต่ อระบบการ
ไหลเวียนของเลือด ผลกระทบต่ออุณหภูมิของร่ างกาย ผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการทํา
กิจกรรม ตารางในการทํ างานและจังหวะการทํ างานของร่ างกาย ผลกระทบจากความหนักเบาของงานที
ต่างกัน ผลกระทบของการทํ างานต่อเนืองและการทํ างานเป็ นกะ ความล้ าและการฟื นตัวของร่ างกาย
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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 642
MN 642

ชีวกลศาสตร์ ในการทํางาน
3 (3-0-9)
Occupational Biomechanics
หลัก การสําคัญทางด้านชี ว กลศาสตร์ เช่น การทํางานและแรงของกล้ามเนือ กลไกการ
บาดเจ็บและความล้า เป็ นต้น เพือประยุก ต์ใช้ความรู้ทางชีวกลศาสตร์ ในการศึกษาและออกแบบงาน
ชั นสูง การวั ดคุณลั กษณะมนุษย์ ทีใช้ในทางกลศาสตร์ เครื องมือวั ดทีเกียวข้องกับงานชีวกลศาสตร์ การ
วิเคราะห์การเคลือนไหว ความดันในช่องท้อง การวิเคราะห์แรงกระทําต่อร่ างกายต่างๆ ทั งจากภายใน
และภายนอก ลั กษณะข้อต่อของร่ างกายการเคลือนไหวและข้อจํากัด แบบจําลองทางชีวกลศาสตร์ เพือ
วิเคราะห์แรง เทคนิคทีใช้ในการศึกษาและการประเมินความเสียงต่อการบาดเจ็บและเสี ยหายของระบบ
กระดูกและกล้ ามเนื อทีประยุกต์ใช้สําหรับการปรับปรุ งลักษณะงานในภาคอุตสาหกรรมเพือลดปั ญหา
การบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ ามเนื อในงานทีต้องใช้แรงจากร่ างกายทั งในลั กษณะของการนั งหรื อ
ยืนทํ างานรวมถึงการยกเคลือนย้ ายสิ งของ
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, intraabdominal 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
MN 643

ปัจจัยมนุษย์ทางจิตสังคมและสิงแวดล้อม
3 (3-0-9)
Human Psychosocial and Physical Environmental Aspects
สมองและพฤติกรรมของมนุษย์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ ปัจจัยทางด้านจิต
ฟิ สิกส์และการทํ างาน เช่น การรับรู้และพฤติกรรมการทํางาน การเรียนรู้ ค่านิ ยมทางสังคม เจตคติและ
ความพึงพอใจในงาน เป็ นต้น ปั จจัยทางด้านจิตสังคมและการทํางาน ปั จจัยทางสิ งแวดล้อมทีมีผลต่อ
ร่ างกายและจิตใจ เครื องมือวั ดและประเมินทางจิตสังคมและจิตฟิ สิ กส์ ความเครี ยดและการตอบสนอง
ของร่ างกายและจิตใจ ปัญหาทางสุขภาพทีเกิดจากปัจจัยทางจิตสังคมและจิตฟิ สิกส์
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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 644
MN 644

การวิเคราะห์ และออกแบบงาน
3 (3-0-9)
Work Analysis and Design
ความหมายของงานและระบบงาน การวัด การวิเคราะห์และอธิ บายลัก ษณะงานหรื อ
กิจกรรมของมนุษย์ ในสภาพจริ ง วิเคราะห์ความเกียวข้องของมนุ ษย์ในระบบงาน เทคนิ คการวิเคราะห์
กิจกรรม การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์หน้าทีของมนุษย์ ทีสัมพั นธ์ก ับองค์ประกอบต่างๆ ในระบบงาน
การศึกษาเวลาและการเคลือนไหวร่ างกายทีเหมาะสมด้วยเทคนิคต่างๆ การออกแบบองค์ประกอบของ
ระบบงานให้สอดคล้องกับคุณลักษณะต่างๆ ของมนุ ษย์ทั งคุณลักษณะทางร่ างกาย การรับรู้ และจิตใจ
การออกแบบสถานีงานและพื นทีทํางาน การประเมินประสิ ทธิภาพของการทํางาน การใช้แบบจําลอง
ต่าง ๆ ในการประเมินและปรับปรุ งงาน เพือให้สอดคล้ องกับความสามารถของมนุษย์
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
MN 645

สุ ขภาพในการทํางาน ความปลอดภัยและความเป็ นอยู ่ทีดี
3 (3-0-9)
Occupational Hygiene, Safety and Well-Being
ความหมาย ความสําคัญของงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย ในการทํ างาน กฎหมายและ
หน่วยงานทีเกียวข้องทั งในและต่างประเทศ ประเภทของอั นตรายต่อสุขภาพในการทํางาน อันตรายด้าน
กายภาพ ด้านสารเคมี ด้านชี ว ภาพ ด้านจิ ต สังคม รวมถึง อัน ตรายจากมลพิษ และสิ งแวดล้อ มอืนๆ
อันตรายจากอุบตั ิเหตุ และโรคจากการทํางาน การประเมินอันตราย การวิเคราะห์ความเสี ยงและการ
ควบคุม การบริ หาร จัดการเพือควบคุมความเสียงและป้ องกันการสูญเสีย การบริ หารจัดการด้านคุณภาพ
ชีวิตในการทํ างาน มาตรฐานคุณภาพด้านการบริ หารจัดการความปลอดภัยและสิ งแวดล้ อม การส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตในการทํ างาน การออกแบบและเลือกใช้ว ั สดุอุปกรณ์ป้องกันอั นตรายส่วนบุคคล
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
29

มคอ.2

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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 646
MN 646

ปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์ และสรีรวิทยาในการทํางาน
1 (0-3-0)
Biomechanics and Work Physiology Lab
การศึกษาเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบัติการใช้เครื องมือและเทคนิ คต่ างๆ ในการวัดและวิเคราะห์
ทางด้านการยศาสตร์ตามทฤษฏีของชีวกลศาสตร์และสรี ระวิทยาในการทํางาน ปฏิบัติการจะครอบคลุม
การวั ดคุณลั กษณะทีสําคัญของมนุ ษย์ทีใช้ในการออกแบบ การวิเคราะห์ผลกระทบจากการทํางานของ
มนุษย์ ด ้วยหลั กการทางชีวกลศาสตร์และสรี ระวิทยา เช่น การเคลือนไหว การทํางานของกล้ามเนื อ การ
ตอบสนองของร่ างกาย การหายใจและเผาผลาญอาหาร อุณหภูมิของร่ างกาย การประเมินความล้าและ
การฟื นตัว รวมถึงเทคนิคทางจิตฟิ สิกส์
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
MN 647

ปฏิบัติการเครืองมือและวิธีการวัดการทํางาน
1 (0-3-0)
Work Measurement and Instrumentation Lab
การศึกษาเรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบัติ ก ารใช้เครื องมือและตัว จับสัญญาณต่ างๆ ที เกี ยวข้องกับ
การศึกษาวิธีการทํ างาน การศึกษาการเคลือนไหวและเวลา เพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินและออกแบบสถานี งาน พื นทีทํางาน และเครื องมืออุปกรณ์ทีใช้ในการ
ทํ างาน การฝึ กฝนเทคนิคและวิธีการสํารวจงาน การสร้างแบบจํ าลองต่างๆ เพือประเมินประสิทธิภาพใน
การทํา งาน นอกจากการใช้เครื องมื อวัด ต่ า งๆ แล้ว ยัง จะได้เ รี ยนเทคนิ ค การสุ่ มตัว อย่า ง การใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ วิธีการทางสถิติทีเหมาะสมในการวิเคราะห์ประมินความเสี ยงและแนวโน้ม
ทางระบาดวิทยาทีเกียวข้องกับปัญหาสุขภาพทั งร่ างกายและจิตใจ
This course provides a practical skill for the students to acquire various kinds of biosignals 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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 648
MN 648

หัวข้ อปัจจุบันในด้ านการยศาสตร์
3 (3-0-9)
Current Topics in Ergonomics
การศึกษาและติดตามปัญหาทางด้านการยศาสตร์ ทีกําลังได้รับความสนใจหรื อเป็ นไปตาม
ความสนใจจากสังคม ผู้เรี ยนจะได้รับคําแนะนําในเบื องต้นเพือให้สามารถศึก ษาค้นคว้าเพือกําหนด
ขอบเขตของหัว ข้อที น่ าสนใจในสถานการณ์ ปัจจุ บัน ทําการศึก ษารวบรวมความรู้ทีมีอยู่เพืออธิ บาย
ปัญหาต่างๆ เหล่านั น ทํ าการวิเคราะห์และอภิปรายความรู้ต่างๆ ทีเกียวข้องกับผู้ สอนและเพือนร่ วมชั น
เรี ยน รวมถึงสรุ ปความรู้ทีได้รับจากการค้นคว้า เพือนํามาเสนอแนะให้เกิดประโยชน์ต่อปั ญหาทีกําลัง
ได้รับความสนใจอยู่ รวมถึงการให้ค ํ าแนะนําองค์ความรู้ทียั งคงต้องได้รับการศึกษาเพิ มเติมในอนาคต
เพือนํามาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางานและความต้องการความรู้ ทางด้านการยศาสตร์ ลัก ษณะการ
จัด การเรี ยนการสอนแบบการเรี ยนรู้ จ ากปั ญหาจริ ง ผู้เรี ยนจะต้องจัด ทํารายงานสรุ ปการศึก ษาด้ว ย
ลั กษณะงานเขียนเชิงวิชาการและนําเสนอการศึกษาค้นคว้ าอย่างละเอียด
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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 650
MN 650

วิธีทดลองทางสรีรวิทยาและเครืองมือ
3 (1-6-5)
Experimental Method in Physiology and Instruments
วิธีทดลองทางสรี รวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื อ
และโครงร่ าง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ไตและการขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อและการสื บพันธุ์
แนวคิดพื นฐานของการตรวจวัดการทํางานของร่ างกาย ได้แก่ เครื องกระตุ ้น เครื องตรวจจับสัญญาณ
เครื องรับสัญญาณทางชีวภาพ เครื องขยายสัญญาณอิเล็กโทรด การประมวลสัญญาณไฟฟ้ า ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ าของเยือเซลล์และช่องอิออน การประยุกต์หลักฟิ สิ กส์ตรวจวัดการไหลของเลือด ความดัน
เลือด การเต้นของหัวใจ การหดตัวของเซลล์กล้ ามเนื อลาย เป็ นต้น
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
MN 651

ชีวกลศาสตร์ ของมนุษย์
3 (3-0-9)
Human Biomechanics
หลั กการกลศาสตร์ของร่ างกายมนุษย์ ได้แก่สถิตยศาสตร์ และพลศาสตร์ ความแข็งแรงของ
โครงสร้างกระดูก วิทยากระแสพื นฐาน ระบบการไหลเวียนของเลือด, วงจรการทํ างานของหัวใจเพือสูบ
ฉีดเลือด กลศาสตร์ การหายใจ การไหลผ่านตัวกั นของสมอง การสร้างและการดูดซึมกลับของสารนํ า
การเคลือนไหวของร่ างกาย การจําลองแบบได้แก่การประยุกต์ชีวกลศาสตร์ ในระบบร่ างกายและกาย
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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 652
MN 652

วิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และเนือเยือ
3 (3-0-9)
Cell and Tissue Medical Engineering
แนวคิดพื นฐานในวิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และเนื อเยือ ได้แก่การทํางานของเซลล์
กระบวนการซ่อมแซมตนเอง การสร้างเนื อเยือและอวัยวะใหม่ การเกาะจับของไลแกนด์ก ับตัวรับ การ
เคลือนที ของเซลล์ การไหลผ่านเข้าเซลล์ของแคลเซียมและอิออนอืนๆ การขนส่ งของเซลล์และการ
เคลือนที เทคนิคการเลี ยงเซลล์และเนือเยือ การเปลียนอวัยวะและวิทยาการของเซลล์ต ้นกําเนิ ด อิทธิพล
ของฮอร์โมน โปรตีนและตัวเร่ งสร้างการเติบโต กระบวนการกํ าจัดของตัวรับ การควบคุมกระบวนการเม
แทบอลิสม การประยุกต์วิศวกรรมทางการแพทย์ เช่น กระบวนการปรับแต่ งจําลองรู ปแบบของเซลล์
กล้ ามเนื อหัวใจและกระดูก
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
MN 653

การประมวลสัญญาณประสาทและการส่ งผ่านสัญญาณประสาท
3 (3-0-9)
Neural Signal Processing and Neural Transmission
การกํ าเนิดสัญญาณไฟฟ้ าของเซลล์ประสาทและการนําสัญญาณไฟฟ้ า การส่ งผ่านสัญญาณ
ความถีและความสูง การประมวลสัญญาณไฟฟ้ าของเซลล์ประสาท รู ปแบบจํ าลองของสัญญาณชนิดเวลา
ต่ อเนื อง สัญญาณเวลาวิยุต และสัญญาณเชิ งสุ่ ม การส่ งผ่านสัญญาณประสาทโดยการรวมและแยก
สัญญาณ ความสัมพัน ธ์ของสัญญาณประสาทและกระบวนการชัก นําของสารสื อประสาทการชักนํา
สัญญาณในเซลล์โดยลํ าดับขั น การไหลผ่านของอิออนและความต่างศัก์ยไฟฟ้ าของเซลล์ประสาท
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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบ ั ต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 654
MN 654

แบบจําลองทางสรีรวิทยาและชีวการแพทย์
3 (3-0-9)
Physiology and Biomedical Modeling
การใช้ห ลัก การการจํา ลองรู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ และการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ของ
กระบวนการทางสรี รวิทยา ได้แก่ การขนส่ งของเซลล์ จลนพลศาสตร์ ของเอ็นไซม์ การควบคุมกลไก
ป้ อนกลับ สัญญาณของช่ องอิออน การกระตุ ้น ของเซลล์ การนําสัญญาณไฟฟ้ าและการเคลือนที ของ
สัญญาณ แรงตึงและกระบวนการหดตัวของกล้ามเนื อ จลนศาสตร์ การไหลของเลือด จลนศาสตร์ การ
ทํางานของหัว ใจ การซึมผ่านและขนส่ งก๊าซ การจับออกซิเจนและฮี โมโกลบิ น สรี ร วิทยากรด-ด่ าง,
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
MN 655

หัวข้ อพิเศษทางจําลองรู ปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 1 3 (3-0-9)
Special Topics in Physiological Modeling and Medical Engineering 1
เป็ นวิชาเกียวกับการพั ฒนาวิชาการใหม่ ๆ ทางด้านจํ าลองรู ปแบบสรี รวิทยาและวิศวกรรม
ทางการแพทย์ ทีน่าสนใจเป็ นพิเศษ 1
Studies on the new technology of special interest in Physiological Modeling and
mechanics engineering.
มอ. 656
MN 656

หัวข้ อพิเศษทาง จําลองรู ปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 2 3 (3-0-9)
Special Topics in Physiological Modeling and Medical Engineering 2
เป็ นวิชาเกียวกับการพั ฒนาวิชาการใหม่ ๆ ทางด้านจํ าลองรู ปแบบสรี รวิทยาและวิศวกรรม
ทางการแพทย์ ทีน่าสนใจเป็ นพิเศษ 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 วิทยานิพนธ์
18 หน่ วยกิต
MN 800 Thesis
การพัฒ นาองค์ค วามรู้ จ ากวิ ช าที เรี ยนมาโดยสามารถ ตั งคํา ถาม ตั งสมมติ ฐ าน ตั ง
วั ตถุประสงค์ จนกระทั งหาวิธีการทดสอบเพือตอบคํ าถามสมมติฐานนั นมาสร้างโครงการวิจ ัยด้วยตนเอง
ภายใต้ค ํ าแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา รวมถึงการดํ าเนินการวิจ ัยตามขั นตอนดังกล่าวเพือให้สําเร็ จลุล่วง
ยั งวั ตถุประสงค์ทีตั งไว้ อั นก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ โดยเนื อหาของ
การเขียนวิทยานิ พนธ์เกียวกับหัวข้อหรื อปั ญหาทางวิศวกรรมทางการแพทย์สาขาใดสาขาหนึ ง ได้แก่
สาขาวิชาชีวกลศาสตร์ สาขาวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ สาขาวิชาปั จจัยมนุ ษย์ในงาน
วิศวกรรมและการยศาสตร์ สาขาวิชาการจํ าลองทางสรี รวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ งานวิจ ัยต้อง
เป็ นการดํ าเนินงานภายใต้การแนะนําของอาจารย์ ทีปรึ กษา เป็ นอาจารย์ ประจํ าของคณะใดคณะหนึ งของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ทั งนี รวมถึง
การนําเสนอวิทยานิ พนธ์ในรู ปแบบต่ าง ๆ และการเขียนรายงานวิจ ัยเพือการตี พิมพ์เผยแพร่ โดยมี
จริ ยธรรมในการทํ าวิจ ัย และจริ ยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
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 ตําแหน่ งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์
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อนุม ั ติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
Lehigh University,USA.
2546
Lehigh University,USA.
2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
2538
เกล้ าพระนครเหนือ
แพทยสภา
2546

แสดงความรู ้
ความชํ านาญ

วุฒิบัตร

ศั ลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย

2525

ศั ลยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย

2523

แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย

2519
2517

แสดงความรู ้
ความชํ านาญ
ประกาศนียบัตร

บั ณฑิตขั นสู ง

พ.บ.
วท.บ.

36

ลําดับที
3.

4.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชือ - สกุล
ประชาชน
วิชาการ
3809900558xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
(คณะสหเวชศาสตร์)
3100600716xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อภิว ั ฒน์ มุตตามระ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ป.รด.
วท.ม.
วท.บ.
D.Eng.

สรี รวิทยา
สรี รวิทยาของการออกกํ าลั ง
กายภาพบํ าบั ด
Material Science

วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

5.

3739900249xxx อาจารย์

สมศั กดิ วงษ์ประดับไชย
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื องกล
วิศวกรรมเครื องกล

3.2.2 อาจารย์ประจําทีร่ วมสอนในหลักสู ตร

1.

เลขประจําตัว
ประชาชน
3720101018xxx

2.

3409900194xxx รองศาสตราจารย์

ลําดับที

ตําแหน่ งทาง
ชือ - สกุล
วิชาการ
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ บรรยงค์ รุ่ งเรื องด้ วยบุญ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)

นพ.ยงยุทธ ศิริปการ
(คณะแพทยศาสตร์)

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.S.
วศ.บ.

Mechanical Engineerin
Mechanical Engineerin
วิศวกรรมเครื องกล

วุฒิบัตร
ประกาศ
นียบัตร

ศั ลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิก
ศั ลยศาสตร์

บั ณฑิตขั นสู ง

3.

3809900558xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
(คณะสหเวชศาสตร์)

4.

3102400556xxx รองศาสตราจารย์

ดุลยโชติ ชลศึกษ์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

พ.บ.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.

แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย
สรี รวิทยา
สรี รวิทยาของการออกก
กายภาพบํ าบั ด
Mechanical Engineerin
Mechanical Engineerin
วิศวกรรมเครื องกล

ลําดับที
5

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชือ - สกุล
ประชาชน
วิชาการ
3100600716xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อภิว ั ฒน์ มุตตามระ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

D.Eng.

Material Science

วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Eng.

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื องกล
วิศวกรรมเครื องกล
Medical Signal Proces
Mechatronics

วศ.บ.
Ph.D.

วิศวกรรมไฟฟ้ า
Applied Mechanics (V

M.Eng.
วศ.บ.

Mechatronics
วิศวกรรมเครื องกล

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

6

3739900249xxx อาจารย์

สมศั กดิ วงษ์ประดับไชย
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

7.

3301800348xxx รองศาสตราจารย์

นภดล อุชายภิชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

8.

3540400033xxx

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ เจียศิริพงษ์กุล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

9

เลขประจําตัว
ประชาชน
3100100949xxx

10.

3501200061xxx รองศาสตราจารย์

เกสร สุวรรณประเสริ ฐ
(คณะแพทยศาสตร์)

11.

3409900168xxx อาจารย์

พั ชรี คุณคํ าชู
(คณะสหเวชศาสตร์)

12.

3100601391xxx รองศาสตราจารย์

สสิธร เทพตระการพร
(คณะสาธารณสุขศาสตร์ )

ลําดับที

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชือ - สกุล
วิโรจน์ ลิ มตระการ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื องกล
วิศวกรรมเครื องกล
วิศวกรรมเครื องกล
Postdoctoral สรี รวิทยาทางหลอดเลือ
หัวใจ
Fellow
วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ส
วท.ม. สรี รวิทยา
วท.บ. พยาบาลศาสตร์
ปรด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D

ประสาทวิทยาศาสตร์
ประสาทวิทยาศาสตร์
กายภาพบํ าบั ด
Public Health

M.P.H

Public Health

วท.บ.

สาธารณสุขศาสตร์ (อา

ลําดับที
13.
14.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชือ - สกุล
ประชาชน
วิชาการ
3739900249xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ นริ ศ เจริ ญพร
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ )
3339900039xxx รองศาสตราจารย์ จรี ไชยชาญ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

15.

3100700338xxx อาจารย์

พงษ์ศ ั กดิ มหาโชคเลิศวั ฒนา
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.Eng.
B.Eng.
Ph.D.

Industrial Engineering
Agricultural Engineer
Biomedical Engineer

M.S.

Biomedical Engineer

M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.

Telecommunications
วิศวกรรมไฟฟ้ า
Electrical Engineering

M.S.

Electrical Engineering

M.Eng.
B.Eng.

Electrical Engineering
Electrical Engineering
(Computational Electr
and Applications, Mic
Technologies)

ลําดับที
16.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชือ - สกุล
ประชาชน
วิชาการ
3609900524xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ทรงยศ นาคอริ ยกุล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Ph.D.

Electrical and Comp
Engineering
Electrical and Comp
Engineering
Electrical Engineeri
(Distortion-Invariant
Recognition, Feature
and Hyperspectral Im
Processing)
Physical Therapy

วท.ม.
วท.บ.
ภบ.
พบ.

กายภาพบํ าบั ด
กายภาพบํ าบั ด
เภสัชศาสตร์
แพทยศาสตร์

M.S.
B.S.

17.

18.

3102201801xxx อาจารย์

ผกามาศ พิริยะประสาธน์
(คณะสหเวชศาสตร์)

3510600024xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ นพ.พีระพงศ์ กิติภาวงค์
(คณะแพทยศาสตร์)

ประกาศนียบัตร

บั ณฑิตขั นสู ง

วิทยาศาสตร์การแพท

ลําดับที
19.

20.
21.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชือ - สกุล
ประชาชน
วิชาการ
3309901176xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์
(คณะแพทยศาสตร์)

3101201987xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา
(คณะแพทยศาสตร์)
3101500157xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ชินวั ฒน์ ธาราทรัพย์
(คณะแพทยศาสตร์)

22.

4409900006xxx รองศาสตราจารย์

นพ.ขจร ลั กษณ์ชยปกรณ์
(คณะแพทยศาสตร์)

23.

3100901178xxx รองศาสตราจารย์

เกล็ดแก้ว ด่านวิว ั ฒน์
(คณะแพทยศาสตร์)

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Physiology

วท.ม.
วท.บ.

สรี รวิทยา
กายภาพบํ าบั ด
ประสาทวิทยา
แพทยศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ทั วไป
แพทยศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
สัตววิทยา

วุฒิบ ั ตร

พบ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
พบ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

ลําดับที
24.
25.
26.
27.
28.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชือ - สกุล
ประชาชน
วิชาการ
3342000244xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเกต แสนทวีสุข
(คณะแพทยศาสตร์)
3520100671xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐกัญญา สุวรรณลิขิต
(คณะแพทยศาสตร์)
3549900022xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ณัฎฐพั ชร์ ปิ ติชวนันท์
(คณะแพทยศาสตร์)
3100502956xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สุมน ธิติโอฬาร
คณะแพทยศาสตร์
3730100698xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ปริ ศนา ปิ ยะพั นธุ์
(คณะแพทยศาสตร์)

29.

3100501978xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รอ. สุรินทร์ เปรี ยวนิ ม
(คณะแพทยศาสตร์)

30.

3760100085xxx อาจารย์

นภัสนันท์ เดือนศั กดิ
(คณะแพทยศาสตร์)

คุณวุฒิ

สาขาวิช

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
M.Sc.
B.Sc.
Ph.D

กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบํ าบั ด
กายวิภาคศาสตร์
กิจกรรมบํ าบัด
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบํ าบั ด
Medical Science
Physical Therapy
Physiology

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

สรี รวิทยา
กายภาพบํ าบั ด
สรี รวิทยา
รังสีเทคนิค
สรี รวิทยา
สรี รวิทยา

วท.บ.

กายภาพบํ าบั ด

ลําดับที
31.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ประชาชน
วิชาการ
3100502198xxx อาจารย์

ชือ - สกุล

คุณวุฒิ

จันทริ มา เจริ ญพั นธุ์
(คณะแพทยศาสตร์)

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
พย.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
พย.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

32.

3190200313xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อั ญญานีย ์ บุโรดม
(คณะแพทยศาสตร์)

33.

3700600301xxx อาจารย์

นันทวรรณ ศูนย์ กลาง
(คณะแพทยศาสตร์)

34.

3101201983xxx อาจารย์

เดชา บูรณจิตร์ภิรมย์
(คณะแพทยศาสตร์)

35.

3309901367xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ พรพรหม จินตนา
(คณะแพทยศาสตร์)

36.

3920300292xxx อาจารย์

ธนิศรา เวชเตง
(คณะแพทยศาสตร์)

สาขาวิชา

สรี รวิทยา
สรี รวิทยาของการออกกํ าล
กายภาพบํ าบั ด
สรี รวิทยา
สรี รวิทยา
พยาบาลศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบํ าบั ด
สรี รวิทยา
สรี รวิทยา
พยาบาลศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบํ าบั ด

37.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ประชาชน
วิชาการ
3849900244xxx อาจารย์

38.

3100901903xxx อาจารย์

39.

3100602525xxx อาจารย์

40.

3100200131xxx อาจารย์

41.

3100800029xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ศฤทธิ ศริ นนภากร
(คณะทันตแพทยศาสตร์)

ลําดับที

ชือ – สกุล

คุณวุฒิ

กมลทิพย์ ราศรี
(คณะแพทยศาสตร์)

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
M.Sc.
B.Sc.
ปร.ด.
วท.ม.
ปร.ด.
ปร.ด

สิริล ั กษณ์ กาญจโนมั ย
(คณะสหเวชศาสตร์)
สันทณี เครื อขอน
(คณะสหเวชศาสตร์)
ทพ.สําเริ ง อินกลํ า
(คณะทันตแพทยศาสตร์)

สาขาวิชา

ประสาทวิทยาศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบํ าบั ด
Physical Therapy
Physical Therapy
วิทยาศาสตร์การแพทย์
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบํ าบั ด
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่อง
ปาก
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์
Ph.D. Biomaterials and Tissue
Engineering
M.Sc.Dent Prosthodontics and
Occlusion
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์

ลําดับที
42.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชือ – สกุล
ประชาชน
วิชาการ
3101100413xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.วีรชัย สิงหถนัดกิจ
(คณะทันตแพทยศาสตร์)

คุณวุฒิ
Ph.D.
ท.บ.

สาขาวิชา

Cell biology and Tissue
Engineering
ทันตแพทยศาสตร์

มคอ.2

4. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
- ไม่มี 5. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําวิทยานิพนธ์
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การสร้างโครงการวิจ ัยและดําเนิ นการวิจ ัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา
วิศวกรรมทางการแพทย์ เขียนวิทยานิพนธ์เกียวกับองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมทาง
การแพทย์ ก่ อให้เ กิ ด ประโยชน์ ในการใช้ง านจริ ง หรื อ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาอย่า ง
ต่อเนือง และนําเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจ ัยเพือเผยแพร่ จริ ยธรรมในการทําวิจ ัย
และจริ ยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ มีก ารเผยแพร่ ให้สาธารณชนได้รั บทราบใน
รู ปแบบการประชุมวิชาการ หรื อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีมีมาตรฐาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีทีนํามาประยุกต์ในการทํ าวิทยานิพนธ์ ตลอดทั งมีความ
เชียวชาญในการใช้เครื องมือ โปรแกรม ในการทํ าวิทยานิพนธ์ซึ งสามารถเป็ นต้นแบบในการ
พั ฒนาต่อได้ โดยมีขอบเขตวิทยานิพนธ์ทีสามารถทํ าเสร็ จภายในระยะเวลาทีกํ าหนด ผลงาน
ทีได้มีประโยชน์ต่อสาธารณชนทั งงานพื นฐานและงานประยุกต์
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 1 - 2 ปี การศึกษาที 2
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
จํ านวน 18 หน่วยกิต
5.5 ข้ อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทํ าวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิ พนธ์ได้ เมือศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลียสะสมไม่
ตํ ากว่า 3.00
(2) นักศึกษาต้องทํ าวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทย
(3) หลั งจากจดทะเบียนทํ าวิทยานิพนธ์แล้ ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการบริ หารโครงการจัด การเรี ยนการสอนหลัก สู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
วิศวกรรมทางการแพทย์ เพือให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่งตั งอาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และ
กรรมการวิทยานิ พนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่ าน ซึ งจะให้ค ําแนะนํานัก ศึก ษา รวมทั งสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
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(4) อาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พนธ์ ให้เ ป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ผู้ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมือสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิท ยานิ พ นธ์ ให้เป็ นไปตามระเบี ยบและข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิ พนธ์ทีจะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
มีก ารกําหนดชั วโมงให้ค ําปรึ ก ษาการทําวิ ทยานิ พ นธ์ ต่ อสัปดาห์ จัด ทํา บัน ทึ ก การให้
คํ าปรึ กษา
5.7 กระบวนการประเมินผล
ประเมินจากความก้าวหน้าในการทํ าวิทยานิพนธ์ทีบันทึกในสมุดให้ค ํ าปรึ กษาโดยอาจารย์ที
ปรึ กษา และประเมินจากรายงานทีมีการนําเสนอต่อคณะกรรมการในลั กษณะของการสอบ การนําเสนอ
ทีมีอาจารย์ สอบไม่ต ํ ากว่า 3 ท่าน
หมวดที 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิ ค
การเจรจาสื อสาร การมีมนุ ษยสัมพันธ์ทีดี การบรรยาย
ต่อสาธารณะ และการวางตัวในการทํ างานในบางรายวิชา
ทีเกียวข้อง
ด้านภาวะผู้ น ํา และความรับผิดชอบ - กําหนดให้มีร ายวิชาซึ งนัก ศึก ษาต้องทํางานเป็ นกลุ่ม
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
และมีการกํ าหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน
กํ าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํ าสือการนําเสนอและ
นําเสนอรายงาน เพือเป็ นการฝึ กให้นัก ศึก ษาได้สร้ า ง
ภาวะผู้ น ําและการเป็ นสมาชิกกลุ่มทีดี
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คุณลักษณะพิเศษ

จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีกิจกรรมนักศึกษาทีมอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียน
กันเป็ นหัวหน้าในการดํ าเนินกิจกรรมเพือฝึ กให้นักศึกษา
มีความรับผิดชอบ
- มีกติกาทีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรี ยนตรง
เวลาเข้าเรี ยนอย่างสมํ าเสมอการมีส่วนร่ วมในชั นเรี ยน
เสริ มความกล้ าในการแสดงความคิดเห็น
มีการให้ความรูถ้ ึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที
เกียวข้องกับการกระทํ าความผิดเกียวกับวิศวกรรม

2. การพัฒนาผลการเรียนรู ้ ในแต่ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู ้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมเพือให้สามารถดํ าเนินชีวิตร่ วมกับผู้ อืนในสังคมอย่าง
ราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่ อ ส่ ว นรวม นอกจากนั นวิ ศวกรรมทางการแพทย์เป็ นสาขาที สร้ า ง
ผลกระทบได้ในวงกว้ าง จํ าเป็ นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลทีเกิดขึ นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพใน
สาขาอืน ๆ อาจารย์ ทีสอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื องทีเกียวกับสิ งต่อไปนีทั ง6 ข้อ เพือให้
นักศึกษาสามารถพั ฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ทีศึกษา รวมทั งอาจารย์ต ้องมี
คุณสมบัติด ้านคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย6 ข้อ ตามทีระบุไว้
(1) สามารถจัด การปั ญหาทางคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมที ซับซ้อนเชิ งวิชาการ โดยคํานึ งถึ ง
ความรู้สึกของผู้ อืน
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผู้ น ําและผู้ ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลํ าดับความสําคัญ
(4) เคารพสิ ทธิและรั บฟังความคิดเห็ นของผู้ อืน รวมทั งเคารพในคุณค่ าและศักดิ ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั น หลั กสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์มีวิชาสัมมนาทีอาจารย์ผู้ สอนจัดให้มีการ
วั ดมาตรฐานทั งในด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
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2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรูด้ ้ านคุณธรรมและจริยธรรม
กํ าหนดให้มีว ั ฒนธรรมองค์กร เพือเป็ นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั นเรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายทีเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํ างานกลุ่มนั นต้องฝึ กให้รู้หน้าทีของการเป็นผู้ น ํากลุ่มและการเป็ นสมาชิก
กลุ่ม มีค วามซื อสัต ย์โ ดยต้อ งไม่ ก ระทําการทุ จ ริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านของผู้อืน เป็ นต้น
นอกจากนี อาจารย์ ผู้ สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั ง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู ้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั นเรี ยน การส่ งงานตามกําหนด
ระยะ เวลาทีมอบหมายและการร่ วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ ม
หลั กสูตร
(3) ปริ มาณการกระทํ าทุจริ ตในการสอบ
2.2 ความรู ้
1) ผลการเรียนรู ้ ด้านความรู ้
นัก ศึก ษาต้องมีความรู้เกียวกับวิศวกรรมทางการแพทย์ มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม และ
ความรู้เกียวกับสาขาวิชาทีศึกษานั นต้องเป็ นสิ งทีนักศึกษาต้องรู้เพือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา
สังคม ดังนั นมาตรฐานความรู้ต ้องครอบคลุมสิ งต่อไปนี
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญในเนื อหาสาขาวิชา
วิศวกรรมทางการแพทย์
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางวิศวกรรม รวมทั ง
ประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื องมือทีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิว ั ฒนาการวิศวกรรมทางการแพทย์ รวมทั งการ
นําไปประยุกต์
(4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางวิศวกรรมทางการแพทย์อย่าง
ต่อเนือง
(5) มีความรู้ในแนวกว้ างของสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์เล็งเห็นการเปลียนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ก ับความรู้ในศาสตร์
อืน ๆ ทีเกียวข้อง
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การทดสอบมาตรฐานนี สามารถทํ าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั น
เรี ยน ตลอดระยะเวลาทีนักศึกษาอยู่ในหลั กสูตร
2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรู ้ ด้านความรู ้
ใช้การเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ อาทิ การค้นคว้า วิจ ัย สัมมนา โดยเน้น
หลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ ในสภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่ อการเปลียนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทั งนี ให้เป็ นไปตามลั กษณะของรายวิชาตลอดจนเนื อหาสาระของรายวิชานั น ๆ นอกจากนี
อาจจัดให้มีการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดูงานหรื อเชิญผู้ เชียวชาญทีมีประสบการณ์ตรง
มาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื อง ตลอดจนการฝึ กปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู ้ ด้านความรู ้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานทีนักศึกษาจัดทํ า
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรื อโครงการทีนําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั นเรี ยน
2.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพั ฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ งตนเองได้เมือจบการ
ศึกษาแล้ ว ดังนั นนักศึกษาจํ าเป็ นต้องได้รับการพั ฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริ ยธรรม
และความรู้ เกี ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ในขณะที สอนนักศึก ษา อาจารย์ต ้องเน้น ให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจทีมาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่
สอนในลั กษณะท่องจํ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น วิเคราะห์งานทางวิศวกรรมทางการแพทย์ เพือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมทางการแพทย์
ได้อย่างเหมาะสม
การวัด มาตรฐานในข้อนี สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบทีให้นัก ศึก ษาแก้ปัญหา
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ทีเรี ยนมา โดยหลีกเลียง
ข้อสอบทีเป็ นการเลือกตอบทีถูกมาคํ าตอบเดียวจากกลุ่มคํ าตอบทีให้มา
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2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณี ศึกษาทางการประยุกต์ทางวิศวกรรมทางการแพทย์
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริ ง
3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั นเรี ยน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู ้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ งส่ วนใหญ่ต ้องเกียวข้องกับคนทีไม่รู้จ ักมาก่อน
คนทีมาจากสถาบันอืน ๆ และคนทีจะมาเป็ นผู้ บังคับบัญชา หรื อคนทีจะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความ
สามารถที จะปรั บตัว ให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็ นเรื องจําเป็ นอย่างยิ ง ดังนั นอาจารย์ต ้องสอดแทรก
วิธีการทีเกียวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี ให้นักศึกษาระหว่างทีสอนวิชา
(1) สามารถสือสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มทั งในบทบาทของผู้ น ํา หรื อในบทบาทของผู้ ร่วมทีมทํ างาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี นําสังคมในประเด็นทีเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทํ าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผู้ ริเริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพั ฒนาการเรี ยนรู้ทั งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง
คุณสมบัติต่าง ๆ นี สามารถวั ดได้ในระหว่างการทํ ากิจกรรมร่ วมกั น
2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู ้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนทีมีการกํ าหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานทีต้องประสาน
งานกับผู้ อืน ข้ามหลั กสูตร หรื อต้องค้นคว้ าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอืน หรื อผู้ มีประสบการณ์
โดยมีความคาดหวั งในผลการเรี ยนรู้ด ้านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี
(1) สามารถทํ างานกับผู้ อืนได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
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(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวั ฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบัติงานได้เป็ น
อย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพั นธ์ทีดีก ับผู้ ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั วไป
(5) มีภาวะผู้ น ํา
3) กลยุ ทธ์ ก ารประเมิน ผลการเรี ย นรู ้ ด้ านทักษะความสั มพัน ธ์ ระหว่ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั นเรี ยน และสังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้ วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลลัพธ์ การเรียนรู ้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทัก ษะในการใช้เครื องมือ ที จําเป็ นที มีอ ยู่ใ นปั จ จุ บัน ต่ อการทํา งานที เกี ยวกับ
วิศวกรรมทางการแพทย์
(2) สามารถแนะนําประเด็น การแก้ไ ขปั ญ หาโดยใช้ค วามรู้ และประสบการณ์ ทาง
วิศวกรรมทางการแพทย์อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สือการนําเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ทักษะวิศวกรรมทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
การวัด มาตรฐานนี อาจทํา ได้ใ นระหว่ า งการสอน โดยอาจให้นัก ศึ ก ษาแก้ปั ญ หา
วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น ําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั นเรี ยน อาจมีการวิจารณ์เชิงวิชาการระหว่างอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษา
2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู ้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ ําลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริ ง และนําเสนอการแก้ปัญหาทีเหมาะสม เรี ยนรู้เทคนิ คการประยุกต์วิศวกรรม
ทางการแพทย์มาใช้งานหลากหลายสถานการณ์
3) กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู ้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิน จากเทคนิ ค การนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การประยุก ต์ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื องมือทางวิศวกรรมทางการแพทย์ หรื อทีเกียวข้อง
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(1) ประเมินจากผลการทดสอบรายวิชา
(2) ประเมินจากผลการเรี ยนวิชาสัมมนา
(3) ประเมินจากการสอบเกียวกับวิทยานิ พนธ์ อันได้แก่ การสอบเค้าโครง การสอบ
ความก้าวหน้า และการสอบเพือจบการศึกษา
3. แผนที แสดงการกระจายความรั บ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ จากหลัก สู ตรสู ่ รายวิช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู้ในตารางมีความหมายดังนี
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจัด การปั ญหาทางคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมที ซับซ้อนเชิ งวิชาการ โดยคํานึ งถึ ง
ความรู้สึกของผู้ อืน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผู้ น ําและผู้ ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลํ าดับความสําคัญ
4) เคารพสิ ทธิและรั บฟังความคิดเห็ นของผู้ อืน รวมทั งเคารพในคุณค่ าและศักดิ ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 ความรู ้
1) มีค วามรู้ และความเข้าใจในเนื อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลัก การและ
ทฤษฎีทีสําคัญ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื องมือที
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ รวมทั งการนําไปประยุกต์
4) รู้ เข้าใจและสนใจพั ฒนาความรู้ ความชํ านาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง
5) มีความรู้ในแนวกว้ างของสาขาวิชาทีศึกษาเพือให้เล็งเห็นการเปลียนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของการเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึ นในอนาคต
6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อืน ๆ ทีเกียวข้อง
3.3 ทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น ตี ค วาม และประเมิ น ข้อมูลต่ า งๆ เพือใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์
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3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทั งในบทบาทของผู้ น ํา หรื อในบทบาทของผู้ ร่วมทีมทํ างาน
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี นําสังคมในประเด็นทีเหมาะสม
3) มีความรับผิดชอบในการกระทํ าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4) สามารถเป็ นผู้ ริ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั งส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั งของตนเองและของกลุ่ม
5) มีความรับผิดชอบการพั ฒนาการเรี ยนรู้ทั งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัด กรองข้อมูลทางคณิ ต ศาสตร์ และสถิติ เพือนํามาใช้ในการศึก ษาค้น คว้า
ปัญหา สรุ ปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
2) สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อ
การนําเสนออย่างเหมาะสม
3) สามารถสื อสารกับ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ จากหลักสู ตรสู ่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลั ก

วิศวกรรมทางการแพทย์เบื องต้ น
คณิ ตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
สรี รวิทยา
วิธีวิจ ั ย
คณิ ตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์
สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย์
ชี วกลศาสตร์และวั สดุชีวภาพ
การประยุกต์ระเบี ย บวิธี ไฟไนต์เอลิ เมนต์ใ น
ชี วกลศาสตร์
มอ. 622 ชี วกลศาสตร์ด้านการเคลือนไหวของร่ างกาย
มนุษย์

ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการ
สื อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4















































































































































































































































































































































































 















































 















































 













รายวิชา

มอ. 510
มอ. 511
มอ. 512
มอ. 513
มอ. 610
มอ. 611
มอ. 612
มอ. 620
มอ. 621



1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
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มอ. 623 การออกแบบและพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์แ บบบู รณา
การในวิศวกรรมการแพทย์
มอ. 624 ชี วกลศาสตร์ของกระดูกและกล้ ามเนื อ
มอ.625 เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ขั นสู งของอุ ป กรณ์ แ ละ
อวั ยวะเทียมทางการแพทย์
มอ.626 ชี วกลศาสตร์ของฟั น
มอ.627 หัวข้ อพิเศษทางชี วกลศาสตร์ 1
มอ.628 หัวข้ อพิเศษทางชี วกลศาสตร์ 2
มอ. 630 ชี วสถิติ
มอ. 631 เครื องมือวั ดและการวั ดทางการแพทย์
มอ. 632 โทรเวชกรรม
มอ. 633 วงจรกรองแบบปรับตั ว
มอ. 634 วิศวกรรมทางการฟื นฟูสมรรถภาพ
มอ. 635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟั ซซี
มอ. 636 การประมวลผลภาพทางการแพทย์
มอ. 637 การประมวลผลสัญญาณขั นสู ง

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู ้

1

2

3

4

5

6

1

2

























































































3

3. ทักษะท

4

5

6

1
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รายวิชา

มอ. 640
มอ. 641
มอ. 642
มอ. 643
มอ. 644
มอ. 645
มอ. 646
มอ. 647
มอ. 648
มอ. 650
มอ. 651
มอ. 652
มอ. 653

หลั กการทางด้านการยศาสตร์
กายวิภาคและสรี รวิทยาในการทํ างาน
ชี วกลศาสตร์ในการทํ างาน
ปั จจั ยมนุษย์ ทางจิตสังคมและสิ งแวดล้อม
การวิเคราะห์และออกแบบงาน
สุ ขภาพในการทํ างาน ความปลอดภั ยและความ
เป็ นอยู่ทีดี
ปฏิบ ั ติการทางชี วกลศาสตร์ และสรี ระวิทยาใน
การทํ างาน
ปฏิบ ั ติการเครื องมื อและวิธีการวั ดการทํางาน
หัวข้ อปั จจุบ ั นในด้านการยศาสตร์
วิธีทดลองทางสรี รวิทยาและเครื องมือ
ชี วกลศาสตร์ของมนุษย์
วิศวกรรมทางการแพทย์ ของเซลล์และเนื อเยือ
การประมวลสัญญาณประสาทและการส่ งผ่าน
สัญญาณประสาท

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะท

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2








































































































































































































































































































































รายวิชา

มอ. 654 แบบจําลองทางสรี รวิทยาและชี วการแพทย์
มอ. 655 หัวข้ อพิเศษทางจํ าลองรู ปแบบสรี รวิทยาและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 1
มอ. 656 หัวข้ อพิเศษทางจํ าลองรู ปแบบสรี รวิทยาและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 2
มอ.800 วิทยานิ พนธ์

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะท

1

2
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4

5

6

1
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6
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หมวดที 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับปัจจุบัน(ฉบับที 5) พ.ศ.2556 ดังนี
1.1 การวั ดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชอและค่
ื
าระดับต่อหนึ งหน่วยวิชา ดังต่อไปนี
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่วยกิตทีได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลั กษณะวิชาทีนักศึกษาได้ค่าระดับ S หรื อระดับ ไม่
ตํ ากว่า C เท่านั น รายวิชาที นักศึกษาได้ค่ าระดับตํ ากว่า C ไม่ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้น ํามา
คํ านวณค่าระดับเฉลียสําหรับภาคการศึกษานั นและค่าระดับเฉลียสะสมทุกครั งไป
1.3 นักศึกษาทีได้ระดับU หรื อระดับตํ ากว่า C ในรายวิชาใดทีเป็ นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซํ าในรายวิชานั นได้อีกเพียง1 ครั ง และครั งหลังนี จะต้องได้ค่าระดับS หรื อระดับไม่ต ํ ากว่า C มิฉะนั นจะถูก
ถอนชือออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซํ าใน
รายวิชานั นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืนแทนก็ได้
นักศึกษาทีได้ค่าระดับไม่ต ํ ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ จดทะเบียนศึกษาซํ าในรายวิชานั นอีก เว้นแต่
หลั กสูตรจะกํ าหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
1.4 การวั ดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตทีได้จะ
ไม่น ํามาคํ านวณค่าระดับเฉลีย
1.5 การวัดผลวิชาเสริ มพื นฐาน และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ
ระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิต
1.6 เงือนไขอืน ๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที 5) พ.ศ.2556
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
ให้ก ําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ การเรี ยนรู้ ข องนัก ศึก ษาเป็ นส่ วนหนึ งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของคณะฯทีจะต้องทําความเข้าใจตรงกัน และนําไปดําเนิ นการจนบรรลุผลสัมฤทธิ ซึ งผู้ ประเมิน
ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
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การทวนสอบในระดับหลัก สู ต รสามารถทําได้โ ดยมี ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพภายในสถาบัน การศึก ษา
ดํ าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกํ าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจ ัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ทีทํ าอย่างต่อเนืองและนําผลวิจ ัยทีได้ย ้ อนกลั บมาปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยนการส
อน
และหลั กสูตรแบบครบวงจร รวมทั งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่ วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดย
การวิจ ัยจะดํ าเนินการดังต่อไปนี
(1) ภาวการณ์ได้ งานทํ าของบั ณฑิต ประเมินจากบั ณฑิตแต่ละรุ่ นทีจบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานทํ า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู ้ ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบสอบถาม เพือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตทีจบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่าง ๆ เช่น ปี ที 1 ปี ที 5 เป็ นต้น
(3) การประเมินตํ าแหน่ ง หรื อความก้ าวหน้าในสายงานของบั ณฑิต
(4) การประเมินจากบั ณฑิตทีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชาที เรี ยนรวม
ทั งสาขาอืน ๆ ทีกํ าหนดในหลั กสูตร ทีเกียวเนืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั งเปิ ดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในปรับหลั กสูตรให้ดียิ งขึ นด้วย
(5) ความเห็นจากผู ้ ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีมาประเมินหลั กสูตร หรื อ จากอาจารย์ พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรี ยน และคุณสมบัติอืน ๆ ทีเกียวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการพั ฒนาองค์ความ
รู้ของนักศึกษา
(6) ผลงานของนักศึกษาทีวั ดเป็ นรู ปธรรมได้ อาทิ(ก) ผลงานวิจ ั ยทีเผยแพร่ ท ั งในงานประชุมวิชาการ และ/
หรื อวารสารวิชาการ (ข) จํ านวนสิทธิบัตร(ค) จํ านวนรางวั ลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรม
การกุศลเพือสังคมและประเทศชาติ (จ) จํ านวนกิจกรรมอาสาสมั ครในองค์กรทีทํ าประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ศึกษาลั กษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลั กสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า39 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ต ํ ากว่า 3.00
3.3 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวิชาเสริ มพื นฐาน
3.4 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ทีมหาวิทยาลั ยกํ าหนด
3.5 ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที คณะ
วิศวกรรมศาสตร์แต่งตัง และนําวิทยานิพนธ์ทีพิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ ว มามอบให้มหาวิทยาลั ยตามระเบียบ
3.6 ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รั บการตี พิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงาน หรื อส่ ว นหนึ งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อ เสนอต่อทีประชุมวิชาการทีมีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)
3.7 ต้องปฏิบัติตามเงือนไขอืน ๆ ทีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ก ํ าหนด
62

มคอ.2

หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าทีของ
อาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์
2) กํา หนดให้อ าจารย์จ ะต้องเพิ มพูน ความรู้ โ ดยเข้า ร่ วมอบรมเพื อพัฒ นาการสอน การวัด และการ
ประเมินผล การทําวิจ ัยเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม
วิชาการเสนอผลงานทั งในและต่างประเทศ
3) กํ าหนดให้อาจารย์ จ ัดทํ าแผนการสอนและเตรี ยมความพร้อมของสือการสอน
2. การพัฒนาความรู ้ และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) กําหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ มพูนความรูโดยเข้
้
าร่ วมอบรมเพือพัฒนาการสอน อบรมการวัดและการ
ประเมินผล อบรมการทําวิจ ัยเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุ มสัมมนา และการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานทั งในและต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน ๆ
1) การให้อาจารย์ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การทางวิชาการแก่ชุมชน
2) ส่งเสริ มการทํ าวิจ ัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั งงานวิจ ัยพื นฐาน หรื องานวิจ ัยประยุกต์ หรื องานนวั ตกรรม
3) ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมอบรมทัก ษะ พัฒ นาความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรม
เครื องกลหรื อสาขาทีเกียวข้อง
4) ส่งเสริ มการทํ างานวิจ ัยทีเป็ นความร่ วมมือกับองค์กรอืนทั งในสายวิชาการและภาคอุตสาหกรรม
หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
1.1 มีคณะกรรมการประจํ าหลั กสูตรเป็ นผู้ ก ํากับดูแลและคอยให้ค ําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตร
1.2 อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตรวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผู้ บริ หารของคณะและอาจารย์ ผู้ สอน.
ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพั ฒนาหลั กสูตรโดยกระทํ าทุกปี อย่างต่อเนือง
1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลั กสูตรและการเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษา
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เป้าหมาย
1. พั ฒนาหลั กสูตรให้ทันสมั ยโดย
อาจารย์ และนักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรื อเป็ นผู้ น ําในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ทาง ด้านวิศวกรรมทาง
การแพทย์
2. กระตุ ้ นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่ รู้
มีแนวทางการเรี ยนทีสร้างทั งความรู้
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพที
ทันสมั ย
3. ตรวจสอบและปรับปรุ งหลั กสูตร
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลั ก
สูตรอย่างสมํ าเสมอ

การดําเนินการ
1. จัดให้หลั กสูตรสอดคล้ องกับมาตร
ฐานวิชาชีพด้านวิศวกรรมทาง
การแพทย์ในระดับสากลหรื อระดับ
ชาติ (หากมีการกํ าหนด)
2. ปรับปรุ งหลั กสูตรให้ทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุ งหลั กสูตร
ทุก ๆ 5 ปี
3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยน
ให้มีทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และมีแนวทางการเรี ยนหรื อกิจกรรม
ประจํ าวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษา
ความรู้ทีทันสมั ยด้วยตนเอง
4. จัดให้มีผู้ สนับสนุนการเรี ยนรู้
และหรื อผู้ ช่วยสอน เพือกระตุ ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่ รู้
5. กํ าหนดให้อาจารย์ ทีสอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต ํ ากว่าปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
หรื อเป็ นผู้ ด ํ ารงตํ าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต ํ ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาชั นหรื อทีสัมพั นธ์ก ัน และ
ต้องมีประสบการณ์ด ้านการสอน
และการทํ าวิจ ัยทีมิใช่ส่วนหนึ งของ
การศึกษาเพือรับปริ ญญา

การประเมินผล
- หลั กสูตรทีสามารถอ้ างอิงกับ
มาตรฐานทีกํ าหนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านวิศวกรรมทางการแพทย์
มีความทันสมั ยและมีการปรับปรุ ง
สมํ าเสมอ
- จํ านวนวิชาเรี ยนทีมีภาคปฏิบัติ และ
วิชาเรี ยนทีมีแนวทางให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้ าความรู้ใหม่ได้ด ้ วย
ตนเอง
- จํ านวนและรายชือคณาจารย์ ประจํ า
ประวั ติอาจารย์ ด ้านคุณวุฒิ ประสบ
การณ์ และการพั ฒนาอบรมของ
อาจารย์
- จํ านวนบุคลากรผู้ สนับสนุนการ
เรี ยนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรี ยนรู้
- ผลการประเมินการเรี ยนการสอน
อาจารย์ ผู้ สอน และการสนับสนุน
การเรี ยนรู้ของผู้ สนับสนุนการเรี ยนรู้
โดยนักศึกษา
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ประกอบ ด้วยอาจารย์ ภายในคณะฯ
ทุก 5 ปี

6. สนับสนุนให้อาจารย์ ทีสอนเป็ น
ผู้ น ําใน ทางวิชาการ และหรื อ เป็ น
ผู้ เชียวชาญทางวิชาชีพด้านวิศวกรรม
ทางการแพทย์ หรื อในด้านที
เกียวข้อง
7. ส่งเสริ มอาจารย์ ประจํ าหลั กสูตร
ให้ไปดูงานในหลั กสูตรหรื อวิชาการ
ทีเกียวข้อง ทั งในและต่างประเทศ

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้
ทรง คุณวุฒิภายนอก ทุก 5 ปี
-ประเมินผลโดยบั ณฑิตผู้ สําเร็ จ
การศึกษา ทุก ๆ 2 ปี
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เป้าหมาย

การดําเนินการ
8. มีการประเมินหลั กสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทุก 5 ปี
9. จัดทํ าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื องมือวิจ ัย งบ
ประมาณ ความร่ วมมือกับต่าง
ประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกปี
การศึกษาเพือเป็ นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของ
หลั ก สูตรและการเรี ยนการสอนโดย
บัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษา

การประเมินผล

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้เพือจัดซื อตํารา สื อการ
เรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวั สดุครุ ภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพือสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ในชั นเรีย นและสร้ า งสภาพแวดล้อ มให้เ หมาะสมกับ การเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเองของนัก ศึก ษา ตลอดจน
งบประมาณ สําหรับอุปกรณ์และครุ ภ ัณฑ์ทีสนับสนุนการทํ าวิจ ัย และงบประมาณสําหรับซ่อมแซมอุปกรณ์
ครุ ภ ัณฑ์
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมีอยู ่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางทีมี
หนังสือด้านวิศวกรรมทางการแพทย์และด้านอืน ๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลทีจะให้สืบค้น ส่ วนระดับ
คณะก็มีหนังสื อ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี คณะมีอุปกรณ์ทีใช้สนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
พอเพียง รายละเอียดดังนี
ห้องสมุด ศูนย์ รังสิต
1) หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ ํ านวนรวมทั งหมด39,967 เล่ม
2) หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีจ ํ านวนรวมทั งหมด จํ านวน15,807 เล่ม
3) วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํ านวน 491 ชือเรื อง
4) ฐานข้อมูลออนไลน์ จํ านวน 23 ฐาน
Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์
1) หนังสือ/ตํ าราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั งสิ น ประมาณ9,213 เล่ม
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2) วารสารทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั งสิ น ประมาณ143 รายการ
3) คอมพิวเตอร์สําหรับการสืบค้นข้อมูล จํ านวน 4 เครื อง
ห้องสมุดกลุ่มแพทย์ ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์
1) หนังสือ/ตํ าราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั งสิ น ประมาณ48,709 เล่ม
2) วารสารทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั งสิ น ประมาณ303 รายการ
3) ฐานข้อมูลออนไลน์ จํ านวน15 ฐาน
4) คอมพิวเตอร์สําหรับการสืบค้นข้อมูล จํ านวน 12 เครื อง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื อหนังสื อ และตําราที เกียวข้อง เพือบริ ก ารให้
อาจารย์ และนักศึกษาได้ค ้นคว้ า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื อนั น อาจารย์
ผู้ สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชือหนังสื อ ตลอดจนสื ออืน ๆ ทีจําเป็ น สําหรับให้
หอสมุดกลางจัดซื อหนังสือด้วย
ในส่ วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย อาจารย์ผู้สอนแต่ ละรายวิชาจะมีส่ว นร่ วมในการเสนอแนะ
รายชือหนังสื อ ตลอดจนสื ออืน ๆ ทีจําเป็ นเพือบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้อ งจัด สื อการสอนอื นเพื อใช้ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น เครื องมัลติ มี เดี ย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าทีประจําห้องสมุดของคณะ ซึ งจะประสานงานการจัดซื อหนังสื อเพือเข้าหอสมุดกลาง
และทํ าหน้าทีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํ ารา นอกจากนี มีเจ้าหน้าที ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ งจะ
อํ านวยความสะดวกในการใช้สือของอาจารย์ แล้ วยั งต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สือของ
อาจารย์ ด ้วย
เป้าหมาย
1. จัด หาฐานข้อ มู ล ใหม่ ๆ เพื อให้
อาจารย์และนั กศึกษาได้ ใช้ ประโยชน์
ในการนํา ข้ อ มู ล หรื อองค์ ค วามรู ้
ใหม่ ๆ มาใช้ใ นการเรี ยนการสอน
ค้ นคว้ า วิจ ั ย มากยิ งขึ น

การดําเนินการ
1. สื บค้ นฐานข้ อมูลใหม่ๆ จากตั วแทน
จํา หน่ า ยเพื อให้ อ าจารย์ / นั ก ศึ ก ษา
ทดลองใช้ก่ อ นการสั งซื อ เนื องจาก
ปั จจุบ ัน สามารถเจรจาต่อ รองเพือขอ
ทดลองใช้โดยมีการกําหนดระยะเวลา
ก่อนดํ าเนินการสั งซื อได้

2. เพิ มจํา นวนสิ งพิ มพ์ในรู ปดิ จิท ัล 2. สอบถามความต้องการ/ความสนใจ
หรื อ Ebooks ทดแทนหนัง สื อหรื อ เกียวกั บฐานข้อมูล หรื อสิ งพิมพ์ต่างๆ
วารสาร
จากคณาจาร ย์ / นั ก ศึ กษา เ พื อให้
สามารถจั ดหาได้ ตรงกั บความต้ องการ

การประเมินผล
- สถิติ/จํ านวนการเข้าทดลองใช้
ฐานข้ อ มู ล ใหม่ ๆ ที ห้ อ งสมุ ด
จัดหามาให้ ทดลองใช้ ก่ อ นการ
สั งซื อ
- จํ านวนการส่ งคํ าอธิ บายรายวิชา
ให้ก ับห้อ งสมุดตามระยะเวลาที
กํ าหนด
- ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพือการเรี ยนรู ้ และการ
ปฏิบ ั ติการ
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เป้าหมาย

การดําเนินการ
ซึ งมีท ั งการขอข้ อมูลโดยตรง และการ
ข อ คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า จ า ก ภ า ค /
สาขาวิ ช า/โครงการต่ า งๆ เพื อให้
สามารถจัดเตรี ยมหนังสื อ/ฐานข้อมู ล
ได้ ตรงกั บการใช้งาน
3. จัด ซื อสิ งพิ ม พ์ ใ นรู ปดิ จิ ท ัล หรื อ
Ebooks แทนการจัด ซื อหนั ง สื อ/
วารสาร หรื อสิ งพิมพ์ต่างๆ

การประเมินผล
- สถิ ติของจํ า นวนหนัง สื อ/ตํ ารา
และสื อดิจิท ั ลทีมีให้บริ การ และ
สถิติการใช้งานหนั งสื อ/ตํ ารา สื อ
ดิจิท ั ล

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ ใหม่ตามระเบียบและหลั กเกณฑ์ของมหาวิทยาลั ยโดยอาจารย์ ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาไม่ต ํ ากว่าปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ หรื อเป็ นผู้ ด ํารงตําแหน่ ง
ทางวิชาการไม่ต ํ ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชั นหรื อทีสัมพั นธ์ก ัน และต้องมีประสบการณ์ด ้านการ
สอนและการทํ าวิจ ัยทีมิใช่ส่วนหนึ งของการศึกษาเพือรับปริ ญญา
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ สอนจะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพือเตรี ยมไว้สําหรับ
การปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อแนวทางที จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลัก สูต ร และได้
บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลั กษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
3.3 การแต่งตั งคณาจารย์พิเศษ
สําหรั บอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ต รงจากการ
ปฏิบัติมาให้ก ับนักศึกษา อาจารย์ พศษหรื
ิเ อวิทยากรนั น ไม่ว่าจะสอนทั งรายวิชาหรื อบางชั วโมงจะต้องเป็ น
ผู้ มีประสบการณ์ตรง หรื อมีวุฒิการศึกษาอย่างตํ าปริ ญญาเอก
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริ ญญาตรี ทีเกียวข้องกับภาระงานทีรับผิดชอบ และมีความรู้ด ้าน
วิศวกรรมทางการแพทย์ หรื อสาขาทีเกียวข้อง
4.2 การเพิมทักษะความรู ้ เพือการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถใช้สือการสอนได้อย่างสะดวก และสนับสนุ นการเรี ยนรู้ ของนัก ศึก ษา ซึ งจําเป็ นต้องให้มีก าร
ฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรี ยมห้องปฏิบัติการในวิชาทีมีการฝึ กปฏิบัติ
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5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน ๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั งอาจารย์ ทีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาทีมีปัญหาในการ
เรี ยน สามารถปรึ กษากับอาจารย์ทีปรึ ก ษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ข องคณะทุ กคนจะต้องทําหน้าที
อาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นัก ศึกษา และทุก คนต้องกําหนดชั วโมงให้ค ําปรึ กษา(Office Hours)
เพือให้นัก ศึกษาเข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี ต้องมีทีปรึ กษากิจกรรมเพือให้ค ําปรึ ก ษาแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
5.2.1 กรณี ทีนัก ศึก ษามี ค วามสงสัยเกี ยวกับ ผลการประเมิน ในรายวิ ชาใดสามารถที จะยืนคํา ร้ องขอดู
กระดาษคํ าตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์แต่ละรายวิชาได้
5.2.2 การอุทธรณ์ ของนักศึก ษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั
นักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที 4
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู ้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์นั น คาดว่ามีความต้องการกําลังคนด้าน
วิศวกรรมทางการแพทย์นั นสูงมาก ทั งนี คณะโดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลั ยของผู้ ใช้บัณฑิต จัดการสํารวจ
ความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณ ฑิต เพือนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสูต ร
รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจ ัยอั นเกียวเนืองกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพือนํามาใช้ในการวาง
แผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
1)
2)

3)
4)

5)

ดัชนีบ่งชีผลการดําเนินงาน
ปี ที 1 ปี ที 2 ปี ที 3 ปี ที 4 ปี ที 5
อาจารย์ ประจํ าหลั กสูตรอย่างน้อยร้อยละ80 มีส่วนร่ วมในการ
    
ประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดํ าเนินงานหลั กสูตร
มีรายละเอียดของหลั กสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีสอดคล้ องกั บกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
    
(ถ้ ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
    
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วั น หลั งสิ นสุดภาคการศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุก
    
รายวิชา
จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินการของหลั กสูตร ตามแบบ มคอ.7
    
ภายใน 60 วั น หลั งสิ นสุดปี การศึกษา
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6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

ดัชนีบ่งชีผลการดําเนินงาน
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ทีกํ าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเปิ ดสอนใน
แต่ละปี การศึกษา
มีการพั ฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดํ าเนินงาน
ทีรายงานใน มคอ.7 ปี ทีแล้ ว
อาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคํ าแนะนําด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน
อาจารย์ ประจํ าทุกคนได้รับการพั ฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละหนึ งครั ง
จํ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการ
พั ฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมีต่อ
คุณภาพหลั กสูตร เฉลียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลียไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที 1 ปี ที 2 ปี ที 3 ปี ที 4 ปี ที 5






























































หมวดที 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
1.1.2 การประชุมคณาจารย์ ในภาควิชา เพือการแลกเปลียนเรี ยนรู้และขอคํ าแนะนํา
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา
1.1.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี ได้ว่าผู้ เรี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ในเนื อหาทีได้สอน
ไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดํ าเนินการวิจ ัยเพือพั ฒนาการเรี ยนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 ประเมินจากนักศึกษาเกียวกับการสอนของอาจารย์ ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การ
ชี แจงเป้ าหมาย วั ตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวั ดและประเมินผล และการใช้สือการสอน
1.2.2 ประเมินโดยตัวอาจารย์ เองและเพือนร่ วมงาน
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2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
มีกระบวนการทีได้ข ้อมูลย้ อนกลั บในการประเมินคุณภาพของหลั กสูตรในภาพรวม เช่น
2.1 ประเมินหลั กสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั นปี สุดท้าย
2.2 ประชุมผู้ แทนนักศึกษากับผู้ แทนอาจารย์
2.3 ประเมินโดยทีปรึ กษาหรื อผู้ ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดํ าเนินการหลั กสูตร
2.4 ประเมินโดยผู้ ใช้บัณฑิตหรื อผู้ มีส่วนเกียวข้องอืนๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินผลการดําเนิ น งานตามตัว บ่งชี ผลการดําเนิ น งานทีระบุในหมวดที 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์
ผู้ รั บผิด ชอบหลัก สู ต ร และคณะกรรมการประเมิน คุ ณ ภาพภายในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 มีการนําข้อมูลจากการรายงานผลการดํ าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตร
4.2 อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตรสรุ ปผลการดํ าเนินการประจํ าปี เสนอหัวหน้าภาควิชา
4.3 ประชุมอาจารย์ ประจํ าหลั กสูตรเพือพิจารณาทบทวนผลการดํ าเนินการหลั กสูตร
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี ) ของอาจารย์ประจําหลักสู ตร

1. ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ ่ งเรืองด้ วยบุญ
1) บรรยงค์ รุ ่ งเรืองด้ วยบุญ (2554), การออกแบบและพั ฒนารถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้ า, ทุนจากศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวั สดุแห่งชาติ
2) บรรยงค์ รุ ่ งเรืองด้ วยบุ ญ, (2554), การออกแบบและพัฒนารถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยใช้มอเตอร์
ไฟฟ้ าเฉพาะในการปรับยืน
3) บรรยงค์ รุ ่ งเรืองด้ วยบุ ญ (2554), การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กายภาพบําบัดสําหรับเด็กทีสมองขาด
อ๊อกซิเจน (Cerebral Palsy)
4) บรรยงค์ รุ ่ งเรืองด้ วยบุญ (2010), Design and Development of the Power added-on for Manual Wheelchair
5) บรรยงค์ รุ ่ งเรืองด้ วยบุญ (2006), รางวั ลที 2 พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา, รถเข็นคนพิการ
แบบปรั บยืน ได้โดยไม่ใช้ไฟฟ้ า, จากงานประกวด Design for Life, จัด โดยศูน ย์สิริน ธรเพือการฟื ฟู
สมรรถภาพแห่งชาติ
6) บรรยงค์ รุ ่ ง เรื องด้ วยบุ ญ (2551), "รถเข็น คนพิก ารแบบปรั บยืน ได้โ ดยไม่ใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ า", เลขที อนุ
สิทธิบัตร 4648, ธันวาคม 2551
7) บรรยงค์ รุ ่ งเรืองด้ วยบุญ (2008), Silver Award: Student Design Challenge from I-CREATE,
8) บรรยงค์ รุ ่ งเรืองด้ วยบุญ (2550) , รางวั ลชมเชย จากการประกวด สิ งประดิษฐ์เพือชีวิตทีพอเพียง, งานถนน
เทคโนโลยี จัดโดย บริ ษ ัท อสมท จํ ากัด มหาชน
9) บรรยงค์ รุ ่ งเรืองด้ วยบุญ (2550), รางวั ลที 3 สาขาสุ ขภาพ โครงการประกวดผลงานสิ ทธิบัตรการประดิษฐ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากงานราชันแห่งปัญญา, จัดโดยกระทรวงพาณิ ชย์
2. รศ.นพ.ยงยุทธ ศิริปการ
1) ยงยุทธ ศิริปการ, An estimation of Grip strength during puberty (อยูร่ ะหว่างการรอตีพิมพ์)
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), ความรู้ พื นฐานทางคลินิค การรักษาผู้ ป่วยทางออร์ โธปิ ดิคส์ สํานักพิมท์
บุคเนท, กรุ งเทพ
4) รศ.นพ.ยงยุทธ ศิริปการ (2550), ความรู้พื นฐานทางคลินิค ในการรักษาผู้ ป่วยทางออร์โธปิ ดิกส์
5) ยงยุทธ ศิริปการ (2550), Anatomical variation of the position of abdominal aorta and its bifurgation
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3. ผศ.ดร.เกษรา รักษ์ พงษ์ สิริ
1) เกษรา รักษ์ พงษ์ สิริ. (2556) เครื องวัด อัตราการเต้น ของหัว ใจ. วารสารกายภาพบําบัด ปี ที 35 ฉบับที 1;
มกราคม-เมษายน.
2) Rakpongsiri K. (2555), Research Grant: The development of electrocardiography to analyze and display
over a computer network online (การพัฒนาครื องมือวัดคลืนไฟฟ้ าหัวใจ เพือวิเคราะห์และแสดงผลผ่าน
เครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ บบออนไลน์ ) จาก มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ประเภท ทุ น วิ จ ัย สิ งประดิ ษ ฐ์
ปี 2555 (กํ าลั งอยู่ระหว่างดํ าเนินการ)
3) วันวิสาข์ สุ ดเสถียรธานนท์, สุ เทพ ศรี เมืองแก้ว, ธัชชา ภักตะภา และ เกษรา รั กษ์ พงษ์ สิริ. (2555) การ
เปรี ยบเที ยบสมรรถภาพทางกายระหว่างเด็ก ในสถานสงเคราะห์และเด็ก วัยเรี ยนเพศหญิ ง อายุ ๗-๙ ปี .
ธรรมศาสตร์เวชสาร. ปี ที 12 ฉบับที 1; มกราคม-มีนาคม
4) เกษรา รั กษ์ พงษ์ สิริ.(2553), ไทเก๊ก:การออกกําลังกายเพือเพิ มความยืดหยุ่นในผู้ สูงอายุ. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข.ปี ที 19 ฉบับที 1; มกราคม-กุมภาพั นธ์ : 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.
(การพั ฒนาเครื องวั ดอั ตราการเต้นของหัวใจในขณะออกกํ าลั งกาย
) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภท
ทุนวิจ ัยสิ งประดิษฐ์ 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 exercisetrained ovariectomized hamsters. Int Heart J. May;49(3):343-54.
10)เกษรา รักษ์ พงษ์ สิริ (2551) กายภาพบํ าบัดในเด็กตาบอด. ธรรมศาสตร์เวชสาร .ปี ที 8 ฉบับที 3; กรกฎาคมกันยายน. 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 กิจอํ านาจสุข (2556), การศึกษาชั นหลอมสีขาว บนเหล็กกล้ าไร้สนิมชนิดออ
สเตนิ ติกด้วยเครื องกัดโลหะด้วยไฟฟ้ า, ๗TMETC : การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่ งประเทศไทย
ครั งที 7 – กระบี, เมือวั นที 24-25 ตุลาคม 2556
4) อดิศ ั กดิ กองกูล, อภิวัฒน์ มุตตามระ(2556), การศึกษาอิทธิพลของกระบวนการตัดแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ ต่อ
ปั ญหาด้านคุณภาพ, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี พ.ศ. 2556 พัทยา ชลบุรี,
หน้า 11
5) บรรจบ ประสารแสง, อภิวัฒน์ มุตตามระ, บุษบา พฤกษาพั นธุ์รัตน์ (2556), การหาค่าตัวแปรทีเหมาะสมเพือ
ทําผิวสําเร็ จชิ นงานเหล็กกล้าไร้สนิ มชนิ ดSTAVAX ESR ด้วยเครื องกัดสปาร์ คไฟฟ้ าโดยวิธีทากูช,ิ การ
ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจํ าปี พ.ศ. 2556 หน้า 35
6) ณิ ชาภา บุญพิทักษ์, อภิวัฒน์ มุตตามระ (2556), การปรับปรุ งกระบวนการผลิตสวิทซ์โอเวอร์ ไดร์ โดยวิธีลด
ความสูญเปล่า, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจํ าปี 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.

73

มคอ.2

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) นิติพ ั ฒน์ ตรี รานุรัตน์, อภิวัฒน์ มุตตามระ, ศุภกาญจน์ กิจอํ านาจสุ ข (2555), การศึกษาการกัดขึ นรู ปโลหะ
ด้วยไฟฟ้ าโดยใช้อิเล็กโตรดต่างชนิ ด ในชิ นงานโลหะทองแดงผสม เกรด HR750 ”การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจํ าปี พ.ศ. 2555, 17-19 ตุลาคม 2555.
17) ศิวะวงศ์ ภู่เพชร, อภิวัฒน์ มุตตามระ(2555), การเจาะรู ว ัสดุเซรามิคเลดเซอร์ โคเนตไทเทเนต (PZT) ด้วย
วิธีการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้ า (EDM) ”การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี พ.ศ. 2555,
17-19 ตุลาคม 2555
18) อภิวัฒน์ มุตตามระ พิชัย จันทร์ มณี ศุภวัฒน์ ชูวารี คงสิ น เอื อสถิตวงศ์ (2554), ผลกระทบของสังกะสี ใน
อิเล็กโตรดทีส่ งผลกับการกัดอาร์ คเหล็ก กล้าไร้สนิ มเกรด AISI 304 ด้วยเครื องกัดอาร์ คด้วยไฟฟ้ า, IE
Network Conference 2011, 20-21 October, 2011, หน้า 1289-1291.
19) ศุภวั ฒน์ ชูวารี อภิวัฒน์ มุตตามระ พิชัย จันทร์ มณี กมลพงค์ แจ่มกมล (2554), การเจาะรู ระดับเมสโซวัสดุ
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ SKD11 ด้วยเครื องเจาะโลหะด้วยไฟฟ้ า, IE Network Conference 2011, 20-21 October,
2011, หน้า 1285-1288.
20) ดลธรรม เอฬกานนท์ พิชัย จันทร์ มณี กมลพงศ์ แจ่มกมล อภิวัฒน์ มุตตามระ รัตติกรณ์ เสาร์ แดน (2554),
พลาสติกแอนไอโซทรอปิ กโลหะแผ่นต่อการเกิดรอยติ งในการขึ นรู ปทรงกระบอก, IE Network Conference
2011, 20-21 October, 2011, หน้า 1276-1280.
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21) กมลพงศ์ แจ่มกมล พิชัย จันทร์มณีอภิวัฒน์ มุตตามระ (2554), ผลกระทบของกระบวนการอีดีเอ็มทีมีต่อการ
เปลียนแปลงความแข็งผิวงานเหล็ก กล้า, IE Network Conference 2011, 20-21 October, 2011, หน้า 12711275.
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
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ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่ งเรื องด้ วยบุญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.นพ.ยงยุทธ ศิริปการ
คณะแพทยศาสตร์
ผศ.ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
คณะสหเวชศาสตร์
ผศ.ดร.อภิว ั ฒน์ มุตตามระ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.ดร.สมศั กดิ วงษ์ประดั บไชย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาระงานสอนก่ อนปรับปรุงหลักสู ตร
(ชัวโมง:สั ปดาห์ )

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสู ตร
(ชัวโมง:สั ปดาห์ )

ภาระงานทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ /
การค้นคว้ าอิสระก่อนปรั บปรุง
หลักสู ตร (จํานวนนักศึกษา)

ภาระงานทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ /
การค้นคว้ าอิสระหลังปรับปรุ ง
หลักสู ตร (จํานวนนักศึกษา)

ป. ตรี

ประกาศฯ
บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

รวม

ป. ตรี

ประกาศฯ
บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

รวม

วิทยานิพนธ์

การค้ นคว้ าอิสระ

วิทยานิพนธ์

การค้ นคว้ าอิสระ

9

-

5

5

19

9

-

5

5

19

2

-

4

-

4

-

1

1

6

4

-

2

2

8

1

-

2

-

15

-

3

3

21

15

-

3

3

21

2

-

2

-

16

-

6

3

25

12

-

6

3

21

6

2

3

2

9

-

3

-

12

9

-

3

-

12

4

-

4

-
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ภาคผนวก 3 แบบฟอร์ มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร
การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
ฉบับปี พ.ศ. 2555 เพือใช้ กับหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. หลั กสูตรฉบับดังกล่าวนี ได้รับทราบ/รับรองการเปิ ดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมือวั นที 27 มิถุนายน 2555
2. สภามหาวิทยาลั ย/สถาบัน ได้อนุม ั ติการปรับปรุ งแก้ไขครั งนี แล้ ว ในคราวประชุมครั งที
2/2557
เมือวั นที 3 มีนาคม 2557
3. หลักสูตรปรับปรุ งแก้ไขนี เริ มใช้ก ับนักศึกษารุ่ นปี การศึกษา2557 ตั งแต่ภาคเรี ยนที1 ปี การศึกษา
2557 เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
เป็ นการปรับปรุ งหลั กสูตรให้สอดคล้ องกับสภาพการณ์และความต้องการของผู้ เรี ยนในปัจจุบัน
5. สาระในการปรับปรุ งแก้ไข
5.1 ลดจํ านวนรับนักศึกษา จากปี การศึกษาละ 60 คน เป็ น ปี การศึกษาละ 20 คน
5.2 ปิ ดแผนการศึกษา แผน ข แผนการศึกษารายวิชาและศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั ง
ยกเลิกข้อกําหนดในเรื องการสอบประมวลความรู้ การวัด และประเมินผลวิชาการค้น คว้าอิสระ และ
เงือนไขการสําเร็ จการศึกษา ของแผนการศึกษานี
5.3 ยกเลิกการสอบประมวลความรู้ ของแผน ก แบบ ก 2
5.4 ปิ ดวิชาเลือกในหมวดวิชาการพัฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย์ ประกอบด้วยรายวิชา
จํ านวน10 วิชา โดยเป็ นหมวดวิชาทีกํ าหนดให้เฉพาะนักศึกษาแผน ข เท่านั น ทีสามารถเลือกศึกษาได้ดังนี
หมวดวิชาการพั ฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย์
มอ. 660 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิคส์
3 (3-0-9)
MN 660 Electric Circuit and Electronics Analysis
มอ. 661 อิเล็กทรอนิกส์ในงานวิศวกรรมทางการแพทย์
MN 661 Electronics in Medical Engineering

3 (3-0-9)

มอ. 662 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมทางการแพทย์
MN 662 Instruments in Medical Engineering

3 (3-0-9)

มอ. 663 หลั กการทางสรี รวิทยาคลินิก
MN 663 Principle of Clinical Physiology

3 (3-0-9)
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มอ. 664 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมทางการแพทย์
MN 664 Computer Aided Medical Engineering

3 (3-0-9)

มอ. 665 สัมมนาการพั ฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย์ เชิงบูรณาการ 1
MN 665 Integrated Medical Engineering Seminar 1

3 (3-0-9)

มอ. 666 สัมมนาการพั ฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย์ เชิงบูรณาการ 2
MN 666 Integrated Medical Engineering Seminar 2

3 (3-0-9)

มอ. 667 หัวข้อพิเศษทางงานวิศวกรรมทางการแพทย์1
MN 667 Special Topics in Medical Engineering 1

3 (3-0-9)

มอ. 668 หัวข้อพิเศษทางงานวิศวกรรมทางการแพทย์2
MN 668 Special Topics in Medical Engineering 2

3 (3-0-9)

มอ. 669 หัวข้อพิเศษทางงานวิศวกรรมทางการแพทย์ 3
MN 669 Special Topics in Medical Engineering 3

3 (3-0-9)

5.5 ปิ ดวิชาการค้นคว้ าอิสระ2 วิชา คือ
มอ.700 การค้นคว้ าอิสระ1
MN 701 Independent Study 1

3 หน่วยกิต

มอ.701 การค้นคว้ าอิสระ2
3 หน่วยกิต
MN 701 Independent Study 2
6. โครงสร้ างหลั กสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ ไข เมือเปรี ยบเทียบกั บโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี
หมวดวิชา
เกณฑ์
โครงสร้ างเดิม
โครงสร้ างใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ
แผนการศึกษา ก แบบ ก (2)
ศึกษารายวิชา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
- วิชาบั งคั บ6 หน่วยกิต
- วิชาบั งคั บ6 หน่วยกิต
- วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
- วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หน่ วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
36 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
แผนการศึกษา แผน ข
ศึกษารายวิชา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
- วิชาบั งคั บ6 หน่วยกิต
- วิชาเลือก 27 หน่วยกิต
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่ วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
36 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
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5.5 ปรับเปลียนอาจารย์ ประจํ าหลั กสูตร
เดิม
เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ลําดับที
ชือ - สกุล
ประชาชน
วิชาการ
1.
3720101018xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ บรรยงค์ รุ่ งเรื องด้ วยบุญ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)

2.

3409900194xxx รองศาสตราจารย์

นพ.ยงยุทธ ศิริปการ
(คณะแพทยศาสตร์)

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.

สาขาวิชา
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื องกล

อนุม ั ติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
Lehigh University,USA.
2546
Lehigh University,USA.
2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
2538
เกล้ าพระนครเหนือ
แพทยสภา
2546

แสดงความรู ้
ความชํ านาญ

วุฒิบัตร

ศั ลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย

2525

ศั ลยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย

2523

แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย

2519
2517

แสดงความรู ้
ความชํ านาญ
ประกาศนียบัตร

บั ณฑิตขั นสู ง

พ.บ.
วท.บ.

83

ลําดับที
3.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชือ - สกุล
ประชาชน
วิชาการ
3809900558xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
(คณะสหเวชศาสตร์)

4.

3102400556xxx รองศาสตราจารย์

ดุลยโชติ ชลศึกษ์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)

5.

3739900249xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ นริ ศ เจริ ญพร
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

คุณวุฒิ
ป.รด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สรี รวิทยา
สรี รวิทยาของการออกกํ าลั ง
กายภาพบํ าบั ด
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเกษตร

แก้ไขเป็ น
ลําดับที
1.

2.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชือ - สกุล
ประชาชน
วิชาการ
3720101018xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ บรรยงค์ รุ่ งเรื องด้ วยบุญ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)

3409900194xxx รองศาสตราจารย์

นพ.ยงยุทธ ศิริปการ
(คณะแพทยศาสตร์)

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.

สาขาวิชา
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
วิศวกรรมเครื องกล

อนุม ั ติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว
แสดงความรู ้
ความชํ านาญ

วุฒิบัตร

ศั ลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์

แสดงความรู ้
ความชํ านาญ
ประกาศนียบัตร

ศั ลยศาสตร์

บั ณฑิตขั นสู ง

พ.บ.
วท.บ.

แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์

ลําดับที
3.

4.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชือ - สกุล
ประชาชน
วิชาการ
3809900558xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
(คณะสหเวชศาสตร์)
3100600716xxx ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อภิว ั ฒน์ มุตตามระ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ป.รด.
วท.ม.
วท.บ.
D.Eng.

สรี รวิทยา
สรี รวิทยาของการออกกํ าลั ง
กายภาพบํ าบัด
Material Science

วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื องกล
วิศวกรรมเครื องกล

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

5.

3739900249xxx อาจารย์

สมศั กดิ วงษ์ประดับไชย
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ )
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ภาคผนวก 4 ตารางเปรี ยบเทียบการปรั บปรุ งโครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ฉบับ พ.ศ. 2555 และฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ฉบับ พ.ศ. 2555

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557

1. ชือหลักสู ตร
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ทางการแพทย์
Master of Science Program in Medical Engineering
2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ไทย:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมทางการแพทย์)
วท.ม.(วิศวกรรมทางการแพทย์)
อั งกฤษ: Master of Science ( Medical Engineering)
M.Sc. (Medical Engineering)
3.วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.ผลิตบั ณฑิตทีมีความรู ้ความสามารถทีเป็ นสหวิทยาการ
ระหว่ า งองค์ ค วามรู ้ ด ้า นวิ ศ วกรรมทางการแพทย์แ ละ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
2.ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที สามารถงานวิ จั ย เพื อพั ฒ นาความรู ้
เทคโนโลยีและเครื องมือ เพือประโยชน์ทางด้านวิศวกรรม
ทางการแพทย์ และส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตอย่างยั งยืน
3. ผลิตบั ณฑิตทีมีคุณธรรม และจริ ยธรรม
4. คุณสมบัติของผู ้ เข้ าศึกษา
1) เป็ นผู ้ ที สํ า เร็ จปริ ญญาบั ณ ฑิ ต ด้า นวิ ศ วกรรมทาง
การแพทย์ หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ศวกรรมไฟฟ้ า สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมเครื องกล สาขาวิ ชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หรื อ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ต่าง ๆ ต่อไปนี วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ เภสั ชวิ ทยา สาขากายภาพบํ าบัด
ชี ววิ ทยา จุ ล ชี ววิ ท ยา วิ ทยาศาสตร์ ก ารกี ฬา หรื อ ทัน ต
แพทยศาสตรบั ณฑิต หรื อสาขาอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการ
บริ หารหลั กสู ตร พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมั ครเข้า
ศึกษาได้
2) ต้ องมีค่าระดั บเฉลียสะสมไม่ต ํ ากว่า2.50 หรื ออยู่ในการ
พิ จ ารณาของคณะกรรมการประจํา หลัก สู ตร ในกรณี ที
ผู ้ สมั ครมีคะแนนเฉลียสะสมตํ ากว่า2.50

1. ชือหลักสู ตร
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ทางการแพทย์
Master of Science Program in Medical Engineering
2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ไทย:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมทางการแพทย์)
วท.ม.(วิศวกรรมทางการแพทย์)
อั งกฤษ: Master of Science ( Medical Engineering)
M.Sc. (Medical Engineering)
3.วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.ผลิตบั ณฑิตทีมีความรู ้ความสามารถทีเป็ นสหวิทยาการ
ระหว่ า งองค์ ค วามรู ้ ด ้า นวิ ศ วกรรมทางการแพทย์แ ละ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
2.ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที สามารถงานวิ จั ย เพื อพั ฒ นาความรู ้
เทคโนโลยีและเครื องมือ เพือประโยชน์ทางด้านวิศวกรรม
ทางการแพทย์ และส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตอย่างยั งยืน
3. ผลิตบั ณฑิตทีมีคุณธรรม และจริ ยธรรม
4.คุณสมบัติของผู ้ เข้ าศึ กษา
1) เป็ นผู ้ ที สํ า เร็ จปริ ญญาบั ณ ฑิ ต ด้า นวิ ศ วกรรมทาง
การแพทย์ หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ศวกรรมไฟฟ้ า สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมเครื องกล สาขาวิ ชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หรื อ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ต่าง ๆ ต่อไปนี วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ เภสั ชวิ ทยา สาขากายภาพบํ าบัด
ชี ววิ ทยา จุ ล ชี ววิ ท ยา วิ ทยาศาสตร์ ก ารกี ฬา หรื อ ทัน ต
แพทยศาสตรบั ณฑิต หรื อสาขาอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการ
บริ หารหลั กสู ตร พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมั ครเข้า
ศึกษาได้
2) ต้ องมีค่าระดั บเฉลียสะสมไม่ต ํ ากว่า 2.50 หรื ออยู่ในการ
พิ จ ารณาของคณะกรรมการประจํา หลัก สู ตร ในกรณี ที
ผู ้ สมั ครมีคะแนนเฉลียสะสมตํ ากว่า2.50
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3) เป็ นนักศึกษาที เข้าศึ กษาในหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎี บ ัณฑิ ต
และได้รับอนุ มตั ิให้โอนมาศึกษาเพือรั บปริ ญญาในหลักสู ตร
มหาบั ณ ฑิ ตโดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช าและทํ า
วิทยานิพนธ์ให้ครบตามโครงสร้างหลั กสู ตรมหาบั ณฑิต
5.การคัดเลือกผู ้ เข้ าศึ กษา
1) ผู ้ เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์และ/หรื อผ่าน
การสอบข้ อเขียน
2) ผู ้ เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอั งกฤษTU-GET
หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้ องไม่เกิน 2 ปี นับถึง
วั นสมั คร)
3) เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมั ครบุคคลเข้ า
ศึกษาในระดั บบั ณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. จํานวนรับ : ประมาณ 60 คนต่อปี การศึกษา
7. แผนการศึกษา
7.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 แผนการศึกษารายวิชา
และทํ าวิทยานิพนธ์
7..2 แผนการศึกษา แผน ข แผนการศึกษารายวิชา และ
ศึกษาวิชาการค้ นคว้ าอิสระ
8.การศึกษาวิชาเสริมพืนฐาน
นั ก ศึ ก ษาที ไม่ มี พื นความรู ้ ใ นหมวดวิ ช าเลื อ กต่ า งๆ
จะต้ องเลือกศึกษารายวิชา จํานวน 6 หน่ วยกิต โดยเลือก
ศึกษาจากหมวดวิชาเสริ มพื นฐาน ทั งนี การเลือกศึกษาวิชา
ดังกล่า วให้เ ป็ นไปตามดุลยพินิ จของอาจารย์ที ปรึ กษาหรื อ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และการวัด ผลการศึ ก ษา
นักศึกษาต้ องสอบได้ ระดั บ P (ผ่าน) จึงถือว่าสอบผ่าน
9. การสอบประมวลความรู ้
9.1 นักศึกษาทั งสองแผนการศึกษาจะต้องสอบประมวล
ความรู ้
9.2 การสอบประมวลความรู ้ เป็ นการสอบข้อเขียนและ
สอบปากเปล่า
9.3 นักศึ กษาแผน ก แบบ ก2 มี สิ ทธิ ที จะสอบประมวล
ความรู ้ เมือจดทะเบียนรายวิชาบั งคั บและวิชาเลือกจํานวน15
หน่ วยกิ ต และนักศึ กษาแผน ข มีสิทธิ สอบประมวลความรู ้
เมือจดทะเบียนรายวิชาบั งคั บและวิชาเลือกจํานวน21 หน่ วย
กิต โดยนักศึกษาต้ องมีค่าระดั บเฉลียสะสมไม่ต ํ ากว่า 3.00
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3) เป็ นนักศึกษาที เข้าศึ กษาในหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎี บ ัณฑิ ต
และได้รับอนุ มตั ิให้โอนมาศึกษาเพือรั บปริ ญญาในหลักสู ตร
มหาบั ณ ฑิ ตโดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช าและทํ า
วิทยานิพนธ์ให้ครบตามโครงสร้างหลั กสู ตรมหาบั ณฑิต
5.การคัดเลือกผู ้ เข้ าศึ กษา
1) ผู ้ เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์และ/หรื อผ่าน
การสอบข้ อเขียน
2) ผู ้ เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอั งกฤษTU-GET
หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้ องไม่เกิน 2 ปี นับถึง
วั นสมั คร)
3) เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมั ครบุคคลเข้ า
ศึกษาในระดั บบั ณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์
6.จํานวนรับ : 20 คน
7. แผนการศึกษา
7.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 แผนการศึกษารายวิชา
และทํ าวิทยานิพนธ์

8.การศึกษาวิชาเสริมพืนฐาน
นั ก ศึ ก ษาที ไม่ มี พื นความรู ้ ใ นหมวดวิ ช าเลื อ กต่ า งๆ
จะต้ องเลือกศึกษารายวิชา จํานวน 6 หน่ วยกิต โดยเลือก
ศึกษาจากหมวดวิชาเสริ มพื นฐาน ทั งนี การเลือกศึกษาวิชา
ดังกล่า วให้เ ป็ นไปตามดุลยพินิ จของอาจารย์ที ปรึ กษาหรื อ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และการวัด ผลการศึ ก ษา
นักศึกษาต้ องสอบได้ ระดั บ P (ผ่าน) จึงถือว่าสอบผ่าน

88

มคอ.2
ฉบับ พ.ศ. 2555
9.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเปิ ดสอบประมวลความรู ้
ซึ งเป็ นการสอบแบบข้อเขี ยน ปี การศึกษาละ 3 ครั ง โดย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นผู ้แต่งตั งคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู ้
9.5 นักศึกษาจะต้ องสอบประมวลความรู ้ให้ได้ ระดั บP
(ผ่าน) ภายใน 3 ครั ง มิฉะนั นจะถูกถอนชือออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
10. โครงสร้ างและองค์ประกอบหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริ มพื นฐานไม่เกินกว่า
6 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิตรวม)
วิชาบั งคั บ
6 หน่วยกิต
วิชาเลือก
15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
18 หน่วยกิต
รวม
39 หน่วยกิต
แผน ข
วิชาเสริ มพื นฐานไม่เกินกว่า
6 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิตรวม)
วิชาบั งคั บ
6 หน่วยกิต
วิชาเลือก
27 หน่วยกิต
วิชาการค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่วยกิต
รวม
39 หน่วยกิต
11. รายวิชา
วิชาเสริ มพื นฐาน
มอ.510 วิศวกรรมทางการแพทย์
(2)
มอ.511 คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
(2)
มอ.512 กายวิภาคศาสตร์
(2)
มอ. 513 สรี รวิทยา
(2)
วิชาบั งคับ
มอ. 610 วิธีวิจยั
(3)
มอ. 611 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมศาสตร์ ทาง
(2)
การแพทย์
มอ. 612 สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย์
(1)
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10. โครงสร้ างและองค์ประกอบหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริ มพื นฐานไม่เกินว่า
(ไม่นับหน่วยกิตรวม)
วิชาบั งคั บ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

6

หน่วยกิต

6
15
18
39

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

11. รายวิชา
วิชาเสริ มพื นฐาน
มอ.510 วิศวกรรมทางการแพทย์เบื องต้ น
มอ.511 คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
มอ.512 กายวิภาคศาสตร์
มอ. 513 สรี รวิทยา
วิชาบั งคับ
มอ. 610 วิธีวิจัย
มอ. 611 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมศาสตร์ ทาง
การแพทย์
มอ. 612 สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย์

(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(1)
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วิชาเลือก

วิชาเลือก
- นักศึ กษาต้องเลื อกศึ กษารายวิ ชา 15 หน่ วยกิ ต จาก
4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาชีวกลศาสตร์ หมวดวิชาการ
ประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ หมวดวิชาปั จจัยมนุ ษย์
ในงานวิ ศวกรรมและการยศาสตร์ หรื อ หมวดวิ ชาการ
จํ าลองทางสรี รวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ ตามดุลย
พิ นิ จ ของ อาจารย์ที ปรึ กษา หรื อ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ หรื อคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตร

- นั ก ศึ ก ษา แผน ก แบบ ก 2 ต้อ งเลื อ กศึ ก ษา
รายวิ ชา 15 หน่ วยกิต จาก 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาชี
วกลศาสตร์ หมวดวิ ชาการประมวลผลสั ญญาณทางการ
แพทย์ หมวดวิ ชาปั จจัยมนุ ษย์ในงานวิศวกรรมและการย
ศาสตร์ หรื อ หมวดวิ ชาการจํา ลองทางสรี รวิ ทยาและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ ตามดุลยพินิจของ อาจารย์ทีปรึ กษา
หรื อ คณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์ หรื อคณะกรรมการ
บริ หารหลั กสู ตร
- นักศึกษา แผน ข ต้ องเลือกศึกษารายวิชา 27 หน่ วย
กิต จาก 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาชีวกลศาสตร์ หมวด
วิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ หมวดวิชาปั จจัย
มนุ ษย์ในงานวิ ศวกรรมและการยศาสตร์ หมวดวิ ชาการ
จําลองทางสรี รวิ ทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ หมวด
วิชาการพั ฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย์ ตามดุลยพินิจ
ของ อาจารย์ทีปรึ กษา หรื อ คณะกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระ หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรรายวิชาในหมวด
ต่าง ๆ มีด ั งนี
หมวดวิชาชีวกลศาสตร์
หมวดวิชาชีวกลศาสตร์
มอ. 620 ชีวกลศาสตร์ และวั สดุชีวภาพ
(3)
มอ. 620 ชีวกลศาสตร์ และวั สดุชีวภาพ
(3)
มอ.621 การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ
(3)
มอ.621 การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ
(3)
เมนต์ในชีวกลศาสตร์
เมนต์ในชีวกลศาสตร์
มอ.622 ชี วกลศาสตร์ ด ้า นการเคลือนไหวของ (3)
มอ.622 ชีวกลศาสตร์ ด ้านการเคลือนไหวของ (3)
ร่ างกายมนุษย์
ร่ างกายมนุษย์
มอ.623 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ (3)
บูรณาการในวิศวกรรมการแพทย์
มอ.624 ชีวกลศาสตร์ ของกระดูกและกล้ ามเนื อ

(3)

มอ.625 เทคโนโลยีการผลิตขั นสู งของอุปกรณ์
และอวั ยวะเทียมทางการแพทย์
มอ.626 ชีวกลศาสตร์ ของฟัน
มอ.627 หัวข้ อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1
มอ.628 หัวข้ อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2
หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
มอ.630 ชีวสถิติ

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

มอ.623 การออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ (3)
แบบบูรณาการในวิศวกรรมการแพทย์
มอ.624 ชีวกลศาสตร์ ของกระดูกและ
กล้ ามเนื อ
มอ.625 เทคโนโลยีการผลิตขั นสู งของอุปกรณ์
และอวั ยวะเทียมทางการแพทย์
มอ.626 ชีวกลศาสตร์ ของฟัน
มอ.627 หัวข้ อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1
มอ.628 หัวข้ อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2
หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
มอ.630 ชีวสถิติ

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

90

มคอ.2
ฉบับ พ.ศ. 2555
มอ.631 เครื องมือวั ดและการวั ดทางการแพทย์
มอ.632 โทรเวชกรรม
มอ.633 วงจรกรองแบบปรับตั ว
มอ.634 วิศวกรรมทางการฟื นฟูสมรรถภาพ
มอ.635 ระบบโครงข่ า ยประสาทเที ย มและ
ระบบฟัซซี
มอ.636 การประมวลผลภาพทางการแพทย์
มอ.637 การประมวลผลสัญญาณขั นสู ง
หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ ในงานวิศวกรรมและ
การยศาสตร์
มอ.640 หลั กการทางด้ านการยศาสตร์
มอ.641 กายวิภาคและสรี รวิทยาในการทํ างาน
มอ.642 ชีวกลศาสตร์ ในการทํ างาน
มอ.643 ปัจจัยมนุษย์ ทางจิ ตสังคมและสิ งแวดล้อม
มอ.644 การวิเคราะห์และออกแบบงาน
มอ.645 สุ ข ภาพในการทํางาน ความปลอดภัย
และความเป็ นอยู่ทีดี
มอ.646 ป ฏิ บ ั ติ การท างชี วกลศ าสตร์ แล ะ
สรี รวิทยาในการทํ างาน
มอ.647 ปฏิบ ั ตกิ ารเครื องมือและวิธีการวั ดการ
ทํ างาน
มอ.648 หัวข้ อปัจจุบ ั นในด้ านการยศาสตร์
หมวดวิชาการจํ าลองทางสรี รวิทยาและวิศวกรรม
ทางการแพทย์
มอ.650 วิธีทดลองทางสรี รวิทยาและเครื องมือ
มอ.651 ชีวกลศาสตร์ ของมนุษย์
มอ.652 วิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และ
เนื อเยือ
มอ.653 การประมวลสัญญาณประสาทและการ
ส่ งผ่านสัญญาณประสาท
มอ.654 แบบจํ าลองทางสรี รวิทยาและ
ชีวการแพทย์
มอ.655 หัวข้ อพิเศษทางจํ าลองรู ปแบบสรี รวิทยา
และวิศวกรรมทางการแพทย์ 1

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
มอ.631 เครื องมือวั ดและการวั ดทาง
การแพทย์
มอ.632 โทรเวชกรรม
มอ.633 วงจรกรองแบบปรับตั ว
มอ.634 วิศวกรรมทางการฟื นฟูสมรรถภาพ
มอ.635 ระบบโครงข่ า ยประสาทเที ย มและ
ระบบฟัซซี
มอ.636 การประมวลผลภาพทางการแพทย์
มอ.637 การประมวลผลสัญญาณขันสู ง
หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ ในงานวิศวกรรมและ
การยศาสตร์
มอ.640 หลั กการทางด้ านการยศาสตร์
มอ.641 กายวิภาคและสรี รวิทยาในการทํ างาน
มอ.642 ชีวกลศาสตร์ ในการทํ างาน
มอ.643 ปัจจัยมนุษย์ ทางจิ ตสังคมและสิ งแวดล้อม
มอ.644 การวิเคราะห์และออกแบบงาน
มอ.645 สุ ขภาพในการทํ างาน ความปลอดภัย
และความเป็ นอยู่ทีดี
มอ.646 ปฏิ บ ั ติ ก ารทางชี ว กลศาสตร์ และ
สรี รวิทยาในการทํ างาน
มอ.647 ปฏิบ ั ติการเครื องมือและวิธีการวั ดการ
ทํ างาน
มอ.648 หัวข้ อปัจจุบ ั นในด้ านการยศาสตร์
หมวดวิชาการจํ าลองทางสรี รวิทยาและวิศวกรรม
ทางการแพทย์
มอ.650 วิธีทดลองทางสรี รวิทยาและเครื องมือ
มอ.651 ชีวกลศาสตร์ ของมนุษย์
มอ.652 วิศวกรรมทางการแพทย์ของเซลล์และ
เนื อเยือ
มอ.653 การประมวลสัญญาณประสาทและการ
ส่ งผ่านสัญญาณประสาท
มอ.654 แบบจํ าลองทางสรี รวิทยาและ
ชีวการแพทย์
มอ.655 หัวข้ อพิเศษทางจํ าลองรู ปแบบ
สรี รวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 1

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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มคอ.2
ฉบับ พ.ศ. 2555
มอ.656 หัวข้ อพิเศษทางจํ าลองรู ปแบบสรี รวิทยา
และวิศวกรรมทางการแพทย์ 2
หมวดวิชาการพั ฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย์
มอ. 660 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิคส์
มอ. 661อิเล็กทรอนิกส์ในงานวิศวกรรมทาง
การแพทย์
มอ. 662 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมทางการแพทย์
มอ. 663 หลั กการทางสรี รวิทยาคลินิก
มอ. 664 การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยงานวิศวกรรม
ทางการแพทย์
มอ. 665 สัมมนาการพั ฒนางานวิศวกรรมทาง
การแพทย์ เชิงบูรณาการ 1
มอ. 666 สัมมนาการพั ฒนางานวิศวกรรมทาง
การแพทย์ เชิงบูรณาการ 2
มอ. 667 หัวข้ อพิเศษทางงานวิศวกรรมทาง
การแพทย์ 1
มอ. 668 หัวข้ อพิเศษทางงานวิศวกรรมทาง
การแพทย์ 2
มอ. 669 หัวข้ อพิเศษทางงานวิศวกรรมทาง
การแพทย์ 3
มอ.700 การค้ นคว้ าอิสระ1
มอ.701 การค้ นคว้ าอิสระ2
มอ.800 วิทยานิพนธ์
18 หน่วยกิต

(3)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
มอ.656 หัวข้ อพิเศษทางจํ าลองรู ปแบบ
สรี รวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 2

(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

มอ.800 วิทยานิพนธ์

18 หน่วยกิต
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มคอ.2

ภาคผนวก 5 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
ฉบับ พ.ศ. 2555 กับ ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2555
1. รายวิชาทีไม่ มีการเปลียนแปลง
วิชาเสริมพืนฐาน
มอ.510 วิศวกรรมทางการแพทย์
มอ.511 คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
มอ.512 กายวิภาคศาสตร์
มอ. 513 สรี รวิทยา
วิชาบังคับ
มอ. 610 วิธีวิจัย
มอ. 611 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมศาสตร์ ทางการแพทย์
มอ. 612 สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย์
วิชาเลือก
หมวดวิชาชีวกลศาสตร์
มอ. 620 ชีวกลศาสตร์ และวั สดุชีวภาพ
มอ.621 การวิเคราะห์ความเค้ นในชีวกลศาสตร์
ด้ วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
มอ.622 ชีวกลศาสตร์ ด ้านการเคลือนไหวของร่ างกาย
มนุษย์

หลักสู ตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557

(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(1)

(3)
(3)
(3)

วิชาเสริมพืนฐาน
มอ.510 วิศวกรรมทางการแพทย์
มอ.511 คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
มอ.512 กายวิภาคศาสตร์
มอ. 513 สรี รวิทยา
วิชาบังคับ
มอ. 610 วิธีวิจัย
มอ. 611 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมศาสตร์ ทางการแพทย์
มอ. 612 สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย์
วิชาเลือก
หมวดวิชาชีวกลศาสตร์
มอ. 620 ชีวกลศาสตร์ และวั สดุชีวภาพ
มอ.621 การวิเคราะห์ความเค้ นในชีวกลศาสตร์
ด้ วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
มอ.622 ชีวกลศาสตร์ ด ้านการเคลือนไหวของร่ างกาย
มนุษย์

(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(1)

(3)
(3)
(3)

มอ.623 การออกแบบและพั ฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณา (3)
การในวิศวกรรมการแพทย์

มอ.623 การออกแบบและพั ฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณา (3)
การในวิศวกรรมการแพทย์

มอ.624 ชีวกลศาสตร์ ของกระดูกและ กล้ ามเนื อ

(3)

มอ.624 ชีวกลศาสตร์ ของกระดูกและ กล้ ามเนื อ

(3)

มอ.625 เทคโนโลยีก ารผลิตขั นสู งของอุ ป กรณ์ แ ละ
อวั ยวะเทียมทางการแพทย์
มอ.626 ชีวกลศาสตร์ ของฟัน
มอ.627 หัวข้ อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1
มอ.628 หัวข้ อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2
หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
มอ.630 ชีวสถิติ
มอ.631 เครื องมือวั ดและการวั ดทาง
การแพทย์
มอ.632 โทรเวชกรรม
มอ.633 วงจรกรองแบบปรับตั ว

(3)

มอ.625 เทคโนโลยีก ารผลิ ตขั นสู งของอุ ป กรณ์ แ ละ
อวั ยวะเทียมทางการแพทย์
มอ.626 ชีวกลศาสตร์ ของฟัน
มอ.627 หัวข้อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1
มอ.628 หัวข้ อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2
หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
มอ.630 ชีวสถิติ
มอ.631 เครื องมือวั ดและการวั ดทาง
การแพทย์
มอ.632 โทรเวชกรรม
มอ.633 วงจรกรองแบบปรับตั ว

(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

มคอ.2
หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2555
มอ.634 วิศวกรรมทางการฟื นฟู
สมรรถภาพ
มอ.635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและ ระบบฟัซซี
มอ.636 การประมวลผลภาพทาง
การแพทย์
มอ.637 การประมวลผลสัญญาณขั นสู ง
หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ ในงานวิศวกรรมและการย
ศาสตร์
มอ.640 หลั กการทางด้ านการยศาสตร์
มอ.641 กายวิภาคและสรี รวิทยาในการ
ทํ างาน
มอ.642 ชีวกลศาสตร์ ในการทํ างาน
มอ.643 ปัจจัยมนุษย์ ทางจิตสังคมและสิ งแวดล้ อม
มอ.644 การวิเคราะห์และออกแบบงาน
มอ.645 สุ ข ภาพในการทํา งาน ความปลอดภัย และ
ความเป็ นอยู่ทีดี
มอ.646 ปฏิบ ั ติการทางชีวกลศาสตร์ และสรี รวิทยาใน
การทํ างาน
มอ.647 ปฏิบ ั ติการเครื องมือและวิธีการวั ดการทํ างาน
มอ.648 หัวข้ อปัจจุบ ั นในด้ านการยศาสตร์
หมวดวิชาการจํ าลองทางสรี รวิทยาและวิศวกรรมทาง
การแพทย์
มอ.650 วิธีทดลองทางสรี รวิทยาและเครื องมือ
มอ.651 ชีวกลศาสตร์ ของมนุษย์
มอ.652 วิศวกรรมทางการแพทย์ ของเซลล์และเนื อเยือ
มอ.653 การประมวลสัญญาณประสาทและการส่ งผ่าน
สัญญาณประสาท
มอ.654 แบบจํ าลองทางสรี รวิทยาและชีวการแพทย์
มอ.655หัวข้ อพิเศษทางจํ าลองรู ปแบบสรี รวิทยาและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 1
มอ.656 หัวข้ อพิเศษทางจําลองรู ปแบบสรี รวิทยาและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 2
มอ.800 วิทยานิพนธ์

(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

หลักสู ตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
มอ.634 วิศวกรรมทางการฟื นฟู
สมรรถภาพ
มอ.635 ระบบโครงข่ายประสาทเทียมและ ระบบฟัซซี
มอ.636 การประมวลผลภาพทาง
การแพทย์
มอ.637 การประมวลผลสัญญาณขั นสู ง
หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ ในงานวิศวกรรมและการย
ศาสตร์
มอ.640 หลั กการทางด้ านการยศาสตร์
มอ.641 กายวิภาคและสรี รวิทยาในการ
ทํ างาน
มอ.642 ชีวกลศาสตร์ ในการทํ างาน
มอ.643 ปัจจัยมนุษย์ ทางจิตสังคมและสิ งแวดล้ อม
มอ.644 การวิเคราะห์และออกแบบงาน
มอ.645 สุ ข ภาพในการทํา งาน ความปลอดภัย และ
ความเป็ นอยู่ทีดี
มอ.646 ปฏิบ ั ติการทางชีวกลศาสตร์ และสรี รวิทยาใน
การทํ างาน
มอ.647 ปฏิบ ั ติการเครื องมือและวิธีการวั ดการทํ างาน
มอ.648 หัวข้ อปัจจุบ ั นในด้ านการยศาสตร์
หมวดวิชาการจํ าลองทางสรี รวิทยาและวิศวกรรมทาง
การแพทย์
มอ.650 วิธีทดลองทางสรี รวิทยาและเครื องมือ
มอ.651 ชีวกลศาสตร์ ของมนุษย์
มอ.652 วิศวกรรมทางการแพทย์ ของเซลล์และเนื อเยือ
มอ.653 การประมวลสัญญาณประสาทและการส่ งผ่าน
สัญญาณประสาท
มอ.654 แบบจํ าลองทางสรีรวิทยาและชีวการแพทย์
มอ.655 หัวข้ อพิเศษทางจํ าลองรู ปแบบสรี รวิทยาและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 1
มอ.656 หัวข้ อพิเศษทางจําลองรู ปแบบสรี รวิทยาและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 2
มอ.800 วิทยานิพนธ์
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(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

มคอ.2
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2.รายวิชาทีตัดออก
วิชาเลือก
หมวดวิชาการพั ฒนางานวิศวกรรมทางการแพทย์
มอ. 660 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิคส์
มอ. 661อิเล็กทรอนิกส์ในงานวิศวกรรมทางการแพทย์
มอ. 662 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมทางการแพทย์
มอ. 663 หลั กการทางสรี รวิทยาคลินิก
มอ. 664 การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยงานวิศวกรรมทาง
การแพทย์
มอ. 665 สัมมนาการพั ฒนางานวิศวกรรมทาง
การแพทย์ เชิงบูรณาการ 1
มอ. 666 สัมมนาการพั ฒนางานวิศวกรรมทาง
การแพทย์ เชิงบูรณาการ 2
มอ. 667 หัวข้ อพิเศษทางงานวิศวกรรมทางการแพทย์ 1
มอ. 668 หัวข้ อพิเศษทางงานวิศวกรรมทางการแพทย์ 2
มอ. 669 หัวข้ อพิเศษทางงานวิศวกรรมทางการแพทย์3
วิชาการค้ นคว้ าอิสระ
มอ.700 การค้ นคว้ าอิสระ1
มอ.701 การค้ นคว้ าอิสระ2
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(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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