มคอ.2
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
7
7
8
9
9
9
12
59
59

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

หน้า
61
61
61
67
69

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

80
80
80
80

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

81
81
81

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้การดาเนินงาน

82
82
83
83
84
85
86
87

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

88
88
88
89
89

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

หน้า
91
117
122
127
149
161

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25510091100579
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Bachelor of Engineering (Biomedical Engineering)
B.Eng. (Biomedical Engineering)

3. วิชาเอก/กลุ่มวิชา
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 147 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร(เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
ปริญญาตรีทางวิชาการ
ปริญญาตรีแบบก้ าวหน้ าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
ปริญญาตรีแบบก้ าวหน้ าทางวิชาชีพ
หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
ปริญญาตรีปฏิบัติการ
ปริญญาตรีแบบก้ าวหน้ าปฏิบัติการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
การจั ดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตารา เป็ นทั้ งตารา
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทย และนิสติ ชาวต่างชาติท่สี ามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้ าใจภาษาไทยเป็ นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศกรรมชีวการแพทย์ พ.ศ. 2555 เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่
.......-......... เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 23
เดือน ธันวาคม พ.ศ 2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5
เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี การศึกษา 2562
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8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
วิศวกรชีวการแพทย์สามารถประกอบอาชีพได้ หลายลักษณะทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ดังต่อไปนี้
1. วิศวกรชีวการแพทย์ หรือวิศวกรการแพทย์ โดยสามารถออกแบบ อุปกรณ์ เครื่องมือและ
ระบบของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยหรือรักษาโรคของแพทย์ได้
2. นักวิจัยทางด้ านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัยและพัฒนา วิธี
หรื อ อุป กรณ์ หรื อเครื่ อ งมื อ ทั้งที่เ ป็ นฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แ วร์ สาหรั บหน่ ว ยงานของรั ฐและเอกชนที่
รั บ ผิ ดชอบเกี่ยวกับ วิ ทยาศาสตร์ แ ละการแพทย์ เช่ น กระทรวงสาธารณสุข หรื อ สถาบั น วิ จั ยทางด้ า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ
3. วิ ศวกร เพื่ อ ผลิ ต ขาย ซ่ อ มบ ารุ ง ติดตั้ง และวิ จัยและพั ฒนาในกิจการที่ผลิ ตและจ าหน่ า ย
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ อวัยวะเทียม รวมถึงงานพัฒนาด้ านการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา
4. เจ้ า ของกิ จ การที่เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต และ/หรื อ ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ีเ กี่ ย วกับ วิ ศ วกรรมชี ว
การแพทย์
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

3

รายชื่อ
คณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ B.Eng.(Computer Engineering), 2549
ดร.สุชาดา
ตันติสถิระพงษ์
M.Eng.Sc. (Biomedical Engineering), 2550

อาจารย์
ดร.ชไมพร
สุขแจ่มศรี
อาจารย์
ดร.ดิเรก
เสือสีนาค

Ph.D.(Biomedical Engineering), 2558
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 2545
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), 2549
Ph.D.(Mechanical Engineering), 2558
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า), 2548
วศ.ม.(อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์), 2550
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้ า), 2555
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5

รองศาสตราจารย์
นพ.ชลวิช
จันทร์ลลิต
รองศาสตราจารย์
นพ.ภาวิน
พัวพรพงษ์

แพทยศาสตรบัณฑิต, 2541
วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์,
2546
แพทยศาสตรบัณฑิต, 2536
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, 2540
วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา,
2542
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว, 2545

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

National Univerisity of Singapore,
Singapore
University of New South Wales,
Australia
University of Birmingham, UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imperial College London, UK
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

แพทยสภา
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10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน (ASEAN) เอเปค (APEC) และสมาคมเศรษฐกิจอื่นๆ
ได้ ตอบรั บการเปลี่ ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจโลก ที่จะมุ่ งขับเคลื่ อนเศรษฐกิจด้ วยความคิดสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรม ควบคุมอัตราส่วนภาคการผลิตสินค้ าในขณะที่เพิ่มอัตราส่วนภาคบริการมากขึ้น ส่งผลให้ เกิดความ
ต้ องการในการพั ฒนาเทคโนโลยีท่เี กี่ยวกับการบริ การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพของประชากรอย่าง
ครบวงจรตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ซึ่งบริ การที่เกี่ยวกับสุขภาพต้ องอาศัยการบุรณาการจากความรู้และความ
เชี่ยวชาญของบุคคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้ องหลายสาขา ทั้งนี้กลไกที่สาคัญอย่างหนึ่งของการบูรณาการดังกล่าวก็
คือ ผู้ประสานงานหรือผู้ประสานความเข้ าใจระหว่างสาขา อันได้ แก่ ผู้ปฏิบัติงานทางวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ ความต้ องการดังกล่าวยังเน้ นไปถึงความรู้ท่วั ไปที่ครอบคลุมในหลายๆสาขา
ประกอบกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่ อช่วยให้ การบริ การทางสุขภาพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
น่าเชื่อถือ และส่งผลโดยตรงต่อสุขภาวะที่ดีของประชากรโดยรวม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปั จ จุ บั น สัง คมไทยได้ เ ข้ า สู่สัง คมผู้ สูง อายุ อ ย่ า งเต็ม รู ป แบบ กล่ า วคื อ การมี อัต ราส่ ว น
ประชากรวัยเกษียณมากกว่าวัยทางานรวมกับวัยเจริญพันธ์ ซึ่งส่งผลให้ อัตราการพึ่งพาสูงขึ้นตามไปด้ วย
ทั้งนี้ยังส่งผลโดยตรงต่อความเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมที่จะประชากรวัยทางานต้ องมีภาระรั บผิดชอบ
มากขึ้นในการดูแลกลุ่มผู้สงู วัยในครอบครัว ทั้งนี้เมื่อประกอบกับการแก้ ปัญหาของภาครัฐที่ยังไม่สามารถ
รองรับปั ญหาดังกล่าวได้ อย่างครอบคลุม จึงทาให้ เกิดความต้ องการพึ่งพาเทคโนโลยีในการช่วยแบ่งเบา
ภาระรับผิดชอบดังกล่าวมากขึ้น นอกจากนี้สังคมไทยโดยรวมยังต้ องการผู้มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทั่วไป
และการใช้ เทคโนโลยีเพื่อรักษาสุขภาวะในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนเพิ่มขึ้นอีกด้ วย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อตอบรับความต้ องการที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและบริการด้ านสุขภาพรวมไปถึง
สภาวะทางสังคมที่เกิดอัตราการพึ่งพิงมากขึ้น หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์จึงได้ ปรับนโยบายจากเดิม
ที่มุ่ ง ผลิ ต วิ ศ วกรที่มี ค วามสามารถทั้ ง วิ ช าการ วิ จั ย และปฏิ บั ติ ก าร มาเป็ นการมุ่ ง ผลิ ต วิ ศ วกรที่ มี
ความสามารถด้ านวิชาการ วิจัยและพั ฒนา การบริ การ การประสานงาน และประสานความเข้ าใจ ทั้ง
ทางด้ านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจาเป็ นต้ องมีการเรี ยนการสอนที่มีกระบวนการวิจัย
เป็ นกระบวนการศึ กษานา เพื่ อ สร้ างศั กยภาพของนิสิตในการสร้ า งองค์ความรู้ ใหม่ ท่ีสามารถใช้ เ ป็ น
เครื่องมือช่วยในการ วิเคราะห์และรักษาผู้ป่วยของแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยีทางด้ าน ยการบริการสุขภาพ
และสามารถประยุกต์หรือบูรณาการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ อย่างหลากหลาย อาทิ ด้ าน
ชีวกลศาสตร์ ด้ า นวั สดุ ชีวภาพ ด้ า นภาพทางชี วภาพและการแพทย์ ด้ า นชี วสารสนเทศ ด้ า นอุปกรณ์
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ตรวจวัดทางชีวภาพ ด้ านอุปกรณ์ชีวการแพทย์ และด้ านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อประสานความเข้ าใจระหว่าง
บุ ค คลากรทางการแพทย์ แ ละผู้ ป ฏิบั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ มี ก ารใช้ องค์ ค วามรู้
ทรั พยากร เทคโนโลยีและวั ตถุ ดิบที่มีอยู่อย่ างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ มศั กยภาพในการรั กษาของ
แพทย์ การแข่งขันด้ านการผลิตเพื่ อส่งออกและทดแทนการนาเข้ า รวมทั้งส่งเสริ มให้ ประชาชนมีชีวิต
ความเป็ นอยู่ ท่ีดีท้ังทางสังคม วั ฒนธรรม และสวั สดิภาพสิ่งแวดล้ อม และสอดคล้ องต่ อแนวทางการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็ นหลักสูตรที่มุ่งเน้ น
ด้ านทักษะการปฏิบัติและการสร้ างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เป็ นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึ กษาบนพื้ นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมี
คุณภาพ และสร้ างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่ระดับชุมชน เพื่อช่วยรักษา
สุขภาวะของประชากร และเพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล้ องกับ
ปรั ชญาและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้ นการพัฒนากาลังคนด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นอกจากนี้หลัก สูตรยังมีการส่งเสริ มความสาคัญ ของคุ ณธรรม จริ ยธรรมทั้งนี้เพื่ อให้ บัณ ฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอน โดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักสูตรกาหนดให้ นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่ วยกิต ที่เปิ ด
สอนโดยสานักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้ แก่ กลุ่มวิชาพื้ นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพบังคับ
กลุ่มวิชาชีพเลือก และกลุ่มวิชาเสริมสร้ างประสบการณ์ในวิชาชีพดาเนินการสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรกาหนดให้ นิสิตเลือกเรียนจานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิ ดสอนใน
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็ นรายวิชาที่มุ่งให้ นิสติ มีความรู้ ความเข้ าใจตามที่ตนเองถนัดหรือ
สนใจ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรนี้ ทีเ่ ปิ ดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนิ น การโดยคณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตร โดยมี การกาหนดอาจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ซึ่งรับหน้ าที่ประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูแทนจากภาควิชาอื่น หรือหลักสูตรหรือคณะ
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อื่นที่เ กี่ยวข้ อง เพื่ อ บริ หารจั ดการการเรี ยนการสอนให้ มีผลมาตรฐานการเรี ยนรู้ เป็ นไปตามที่ร ะบุ ใน
หลักสูตร รวมทั้งกาหนดให้ อาจารย์ผ้ ูสอนจัดทารายละเอียดของวิชา (มคอ. 3) และรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 7) เพื่อเป็ นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
คิดเป็ น ทาเป็ น เด่นสร้ างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์
1.2 ความสาคัญ
การพั ฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 ระบุถึงการเร่งพัฒนา
ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการปรับใช้ เทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อปรับอัตราส่วนระหว่างภาคการผลิต
และภาคบริ การให้ มีขีดความสามารถในการแข่ งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศการผลิ ตวิ ศวกรชี ว
การแพทย์ท่มี ีความรู้ท้งั ด้ านวิชาการ วิจัยและพัฒนา และปฏิบัติการ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน การประกอบ
วิชาชีพวิ ศวกรรมนั้น เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพั ฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ ทาให้ สามารถพึ่งพาตนเอง
และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับโลกได้
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 ให้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี สั ม มาคารวะ รู้ จั ก กาลเทศะ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นพลเมื อ งดี
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมวิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพด้ วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละ
1.3.2 มี ความรู้ ใ นศาสตร์ ท่ีเ กี่ ยวข้ อ งกับ วิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ท้ังภาคทฤษฎี แ ละปฏิบั ติ
สามารถประยุกต์ใช้ ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่ อการประกอบวิชาชีพของตนและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไปได้
1.3.3 มีทกั ษะทางด้ านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะและสามารถนาไปบูรณาการเพื่อประกอบ
อาชีพทางด้ านวิศวกรรม และประสานการทางานร่ วมกับผู้ปฏิบัติหน้ าที่ท่มี าจากสาขาวิชาชีพอื่นๆ เช่น
บุคคลากรทางการแพทย์
1.3.4 มีความใฝ่ รู้ ในองค์ ความรู้ แ ละเทคโนโลยีท่ีมีก ารเปลี่ ยนแปลงพั ฒนาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สามารถพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ที่ ต นมี อ ยู่ ใ ห้ สู ง ขึ้ นไปเพื่ อ พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน พั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติ และให้ คิดเป็ น ทาเป็ น มีความคิดริ เริ่ มสร้ า งสรรค์สามารถเลือกวิ ธีแ ก้ ไขปั ญ หาได้ อย่ า ง
เหมาะสม
1.3.5 มีมนุ ษยสัมพั น ธ์และมีความสามารถในการทางานร่ วมกับ ผู้ อ่ืน มีทักษะในด้ า นการ
ทางานเป็ นหมู่ คณะ สามารถบริ หารจั ดการการทางานได้ อย่ างเหมาะสมและเป็ นผู้ มีทัศนคติท่ดี ีในการ
ทางาน
1.3.6 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและใช้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เป็ นอย่างดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1 . ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด และ
ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน
2. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้ มีคุณ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และข้ อบังคับของวิชาชีพวิศวกรรม
ชีวการแพทย์

3. พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
ผู้สอน

กลยุทธ์
- พั ฒนาหลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
- ติดตามประเมินการใช้ หลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
- จั ด ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี ร า ย วิ ช า
สอดคล้ องกั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ
ตามเกณฑ์ข องวิ ชาชี พวิ ศ วกรรม
ชีวการแพทย์
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย
โด ย มี ก า ร พิ จ าร ณ าป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี
- สนั บ สนุ นบุ ค ลากรด้ านการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เข้ ม แข็ง ด้ า นวิ ช าการ อาทิ การ
อบรม การปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ
สถานประกอบการและการศึกษา
ต่อ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เ อ ก ส า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่
เกี่ยวข้ องกับการปรับหลักสูตร
- รายงานผลการติ ด ตามและ
ประเมินหลักสูตร
- ห ลั ก สู ต ร เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานและเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ
ของสภาวิศวกร
- หลั ก สูตรที่เ กี่ยวข้ อ งผ่ า นการ
รับรองจากสภาวิศวกร

- อาจารย์ผ้ ูสอนประจาหลักสูตร
ทุกคนได้ รับการสนับสนุนในการ
เข้ ารั บ การอบรมหรื อ พั ฒ นา
ตนเอง/คุณวุฒิอาจารย์ท่เี พิ่มขึ้น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2

การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็ นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. ผู้เข้ าเป็ นนิสติ ต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 (ภาคผนวก ก) และ/หรือประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ/หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
1. นิสิตบางส่วนยังขาดความเข้ าใจเกี่ยวกับอาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ เช่ น เข้ าใจว่ ายังไม่ มี
ตลาดงานรองรับ หรือ ยังไม่ได้ รับการรับรองจากภาครัฐ จึงมีความไม่ม่นั ใจในการเข้ าเรียน และบางส่วนมี
ความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสาขาวิชา เช่ น เข้ าใจว่าวิศวกรรมชีวการแพทย์ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยา
และการแพทย์มากกว่าวิศวกรรม จึงทาให้ นิสิตที่ไม่มีความถนัดทางด้ านการคานวณคิดว่าเป็ นทางเลือกที่
เหมาะสม
2. นอกจากนี้นิสิตอีกบางส่วนที่ไม่มีความถนัดเฉพาะทางในด้ านใดด้ านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นทาง
ชีววิทยาหรือพื้นฐานทางวิศวกรรมแต่พิจารณาตามระดับคะแนนสอบเข้ าของตนเองก็สามารและผ่านเข้ า
มาเรียนได้ โดยไม่มีความมุ่งหวังในการประกอบอาชีพทางวิศวกรรม
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. จัดให้ มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาการวางเป้ าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสาขาวิชา
และความสาคัญของวิชาต่างๆ ในการประกอบอาชีพในอนาคต
2. มอบหมายหน้ าที่อาจารย์ท่ปี รึ กษาให้ แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้ าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้ คาปรึ กษาแนะนา และการติดตามการเรี ยนของนิ สิตชั้ นปี ที่ 1 ที่อยู่ ในความดู แลจากอาจารย์ผ้ ู สอน
ดังนั้นนิสติ ทุกคนจะมีอาจารย์ท่ปี รึกษาซึ่งสามารถเข้ าพบเพื่อขอคาแนะนาได้
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสติ
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา
2560
50
50
-

2561
50
50
100
-

2562
50
50
50
150
-

2563
50
50
50
50
200
50

2564
50
50
50
50
200
50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ

ปี งบประมาณ
2560
2,500,000

2561
5,000,000

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่าย
1 ปี การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/
คน/ปี x จานวนรับ)
2,500,000 5,000,000
รวมรายรับ

2562
7,500,000

2563
10,000,000

2564
10,000,000

7,500,000

10,000,000 10,000,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย
ปี งบประมาณ

รายละเอียดรายจ่ าย
2560

2561

2562

2563

2564

145,000

290,000

435,000

580,000

580,000

100,000

200,000

300,000

400,000

400,000

50,000

100,000

150,000

200,000

200,000

50,000

100,000

150,000

200,000

200,000

125,000

250,000

375,000

500,000

500,000

250,000

500,000

750,000

100,000

200,000

300,000

400,000

400,000

50,000

100,000

150,000

200,000

200,000

375,000

750,000

1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา)

95,000

190,000

285,000

380,000

380,000

2. ค่าบารุงห้ องสมุด
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา)

90,000

180,000

270,000

360,000

360,000

3. ค่าบารุงฝ่ ายกิจการนิสติ
(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา)

85,000

170,000

255,000

340,000

340,000

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา)

65,000

130,000

195,000

260,000

260,000

30,000

60,000

90,000

120,000

120,000

1,610,000

3,220,000

หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์
พิเศษและคณะร่วมสอน)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและ
วัสดุการเรียนการสอน)
3. ทุนและกิจกรรมนิสติ
4. งบพัฒนาบุคลากร
5. งบสนับสนุนการวิจัย
6. ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางคณะ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

5. ค่าบารุงด้ านการกีฬา
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
รวมรายจ่ าย

1,000,000 1,000,000

1,125,000 1,500,000 1,500,000

4,830,000 6,441,000 6,441,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทีย บเคียงหน่ วยกิตเป็ นไปตามข้ อบั ง คับ มหาวิ ทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
3.

หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียด
ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.วิชาบังคับ
20
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.1.1 ภาษาไทย
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ
(มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)

แผนการศึกษา/จานวนหน่วยกิต
แผนการศึกษาที่ 1
แผนสหกิจศึกษา
30
30

3
6
3

3
6
3

8

8

12

รายละเอียด
2.วิชาเลือก
10
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. กลุ่มวิชาเอกเลือก
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมไม่นอ้ ยกว่า

แผนการศึกษา/จานวนหน่วยกิต
แผนการศึกษาที่ 1
แผนสหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่า 5

ไม่น้อยกว่า 5

ไม่น้อยกว่า 2
111
18

ไม่น้อยกว่า 2
111
18

23
61
9
6
147

23
64
6
6
147

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ กาหนดให้ เลือกเรียน 20 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร กาหนดให้ เรียน 9 หน่วยกิตดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย
กาหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SWU111 Thai for Communication
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
กาหนดให้ เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
SWU121 English for Effective Communication 1
มศว122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
SWU122 English for Effective Communication 2
มศว123
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
SWU123 English for International Communication 1
มศว124
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
SWU124 English for International Communication 2

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
กาหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว141
ชีวิตในโลกดิจิทลั
SWU141 Life in a Digital World
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
SWU151 General Education for Human Development
มศว161
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
SWU161 Human in Learning Society
มศว261
พลเมืองวิวัฒน์
SWU261 Active Citizens

3(3-0-6)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

2. วิชาเลือก กาหนดให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว241
แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU241 Digital Technology and Society Trends
มศว242
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU242 Mathematics in Daily Life
มศว243
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU243 Personal Financial Management
มศว244
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU244 Science for Better Life and Environment
มศว245
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU245 Science, Technology and Society
มศว246
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU246 Healthy Lifestyle
มศว247
อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU247 Food for Life
มศว248
พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU248 Alternative Energy
มศว341
ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU341 Business in a Digital World
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2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU251 Music and Human Spirit
มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU252 Aesthetics for Life
มศว253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU253 Dialogue
มศว254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU254 Art and Creativity
มศว255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU255 Constitution For Living
มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU256 Reading for Life
มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU257 Literature for Intellectual Powers
มศว258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU258 Arts of Speaking and Presentation
มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU262 History and Effects on Society
มศว263 มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
SWU263 Human and Peace
มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU264 Human in Multicultural Society
มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU265 Economic Globalization
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU266 Sufficiency Economy
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU267 Principles of Modern Management
มศว268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU268 Social Study by Research
มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU351 Personality Development
มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU352 Philosophy and Thinking Process
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มศว353
SWU353
มศว354
SWU354
มศว355
SWU355
มศว356
SWU356
มศว357
SWU357
มศว358
SWU358
มศว361
SWU361
มศว362
SWU362
มศว363
SWU363
มศว364
SWU364

การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
Social Psychology for Living
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
Mental Health and Social Adaptability
กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Creative Activities for Life and Social Development
มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
มศว131 ลีลาศ
SWU131 Social Dance
มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
SWU132 Personal Fitness
มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
SWU133 Jogging for Health
มศว134 โยคะ
SWU134 Yoga
มศว135 ว่ายนา้
SWU135 Swimming
มศว136 แบดมินตัน
SWU136 Badminton
มศว137 เทนนิส
SWU137 Tennis

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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มศว138
SWU138
มศว139
SWU139

กอล์ฟ
Golf
การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
Weight Training

1(0-2-1)
1(0-2-1)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
111 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กาหนดให้ เรียน 18 หน่วยกิต ดังนี้
คม103
เคมีท่วั ไป
3(3-0-6)
CH103
General Chemistry
คม193
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
1(0-3-0)
CH193
General Chemistry Laboratory
คณ114
คณิตศาสตร์ท่วั ไป
4(4-0-8)
MA114 General Mathematics
ฟส101
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
3(3-0-6)
PY101
Introductory Physics I
ฟส181
ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
1(0-3-0)
PY181
Introductory Physics Laboratory I
วศช100 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
3(3-0-6)
BME100 Mathematics for Biomedical Engineering I
วศช205 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
3(3-0-6)
BME205 Mathematics for Biomedical Engineering II
2. กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กาหนดให้ เรียน 23 หน่วยกิต ดังนี้
วศก108
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
ME108
Basic Engineering Practices
วศก109
เขียนแบบวิศวกรรม
ME109
Engineering Drawing
วศช203
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
BME203 English for Specific Purposes in Biomedical Engineering I
วศช204
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
BME204 English for Specific Purposes in Biomedical Engineering II
วศช110
กลศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME110 Mechanics for Biomedical Engineering
วศช210
วัสดุวิศวกรรมและวัสดุชีวภาพ
BME210 Engineering and Bio-Materials

2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วศช231
BME231
วศช240
BME240

การวัดทางไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือวัด
Electrical and Electronics Measurements and Instrumentation
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Design and Development

3(3-0-6)
3(2-3-4)

3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ กาหนดให้ เรียน 61 หน่วยกิต สาหรับแผนการศึกษาที่ 1 และ 64 หน่วยกิต สาหรับ
แผนสหกิจศึกษา ดังนี้
3.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับพื้ นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ กาหนดให้ เรียนสาหรับแผนการศึกษาที่ 1 และ
แผนสหกิจศึกษา จานวน 55 หน่วยกิต ดังนี้
วศช200 ระบบร่างกายมนุษย์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
3 (3-0-6)
BME200 Human Body System for Biomedical Engineering I
วศช201 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
1 (0-3-0)
BME201 Biomedical Engineering Laboratory I
วศช202 ระบบร่างกายมนุษย์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
3 (3-0-6)
BME202 Human Body System for Biomedical Engineering II
วศช206 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์สาหรับระบบร่างกายมนุษย์ 1
1 (0-3-0)
BME206 Biomedical Engineering Laboratory for Human Body System I
วศช207 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์สาหรับระบบร่างกายมนุษย์ 2
1 (0-3-0)
BME207 Biomedical Engineering Laboratory for Human Body System II
วศช232 พื้นฐานวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
3 (2-3-4)
BME232 Introduction to Digital and Logic Circuit
วศช233 วิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
BME233 Electrical and Electronics Engineering
วศช281 หลักการวิศวกรรมชีวการแพทย์
3 (3-0-6)
BME281 Principle of Biomedical Engineering
วศช300 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
1 (0-3-0)
BME300 Biomedical Engineering Laboratory II
วศช301 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
1 (0-3-0)
BME301 Biomedical Engineering Laboratory III
วศช302 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
3 (3-0-6)
BME302 Cell and Molecular Biology
วศช311 ชีวกลศาสตร์
3 (3-0-6)
BME311 Biomechanics
วศช312 เทอร์โมฟลูอดิ ส์
3 (3-0-6)
BME312 Thermofluids
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วศช330
BME330
วศช331
BME331
วศช332
BME332
วศช333
BME333
วศช370
BME370
วศช371
BME371
วศช380
BME380
วศช412
BME412
วศช460
BME460

สัญญาณและระบบควบคุมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
Signal and Control Systems in Biomedical Engineering
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
Medical Electronics
อุปกรณ์ชีวการแพทย์
Biomedical Instrumentations
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
Microprocessor and Microcontroller
สถิติสาหรับวิศวกรชีวการแพทย์
Statistics for Biomedical Engineering
วิธวี ิทยาการวิจัยทางวิศวกรรม
Research Methodology in Engineering
ฟิ สิกส์ชีวภาพ
Biophysics
วิศวกรรมการฟื้ นฟูสภาพ
Rehabilitation Engineering
วิศวกรรมโรงพยาบาล
Hospital Engineering

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับประเมิน กาหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต สาหรับแผนการศึกษาที่ 1 และ 9 หน่วยกิต
สาหรับแผนสหกิจศึกษา ดังนี้
3.2.1 สาหรับนิสิตแผนการศึกษาที่ 1 ทุกกลุ่มวิชา
วศช490 โครงงานวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
3 (0-9-0)
BME490 Biomedical Engineering Research Project I
วศช491 โครงงานวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
3 (0-9-0)
BME491 Biomedical Engineering Research Project II
3.2.2
วศช489
BME489
วศช499
BME499

สาหรับนิสิตแผนสหกิจศึกษา ทุกกลุ่มวิชา
การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
Pre Co-operative Education
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

3 (0-9-0)
6 (0-18-0)
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4. กลุ่มวิชาเอกเลือก กาหนดให้ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตสาหรับแผนการศึกษาที่ 1 และ 6 หน่วย
กิต สาหรับแผนสหกิจศึกษา โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดก็ได้ จากรายวิชาต่อไปนี้
4.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineering)
วศช410 ฟิ สิกส์การสร้ างภาพทางการแพทย์
3 (3-0-6)
BME410 Physics of Medical Imaging
วศช411 การเข้ ากันได้ ทางชีววิทยา
3 (3-0-6)
BME411 Biocompatibility
วศช413 กลศาสตร์ของระบบไหลเวียนโลหิต
3 (3-0-6)
BME413 Cardiovascular Mechanics
วศช414 กลศาสตร์ของระบบหายใจ
3 (3-0-6)
BME414 Respiratory Mechanics
วศช415 กลศาสตร์ของกล้ ามเนื้อและกระดูก
3 (3-0-6)
BME415 Musculoskeletal Mechanics
วศช416 อวัยวะเทียม
3 (3-0-6)
BME416 Artificial Organ
วศช450 พื้นฐานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
3 (3-0-6)
BME450 Fundamental of Tissue Engineering
วศช451 แบบจาลองระบบทางชีววิทยา
3 (3-0-6)
BME451 Biological System Modeling
วศช452 ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
3 (3-0-6)
BME452 Finite Element Analysis
วศช480 เภสัชวิทยาเบื้องต้ นสาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
3 (3-0-6)
BME480 Basic Pharmacology for Biomedical Engineering
วศช492 หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมชีวภาพ
3 (3-0-6)
BME492 Selected Study of Bioengineering Topics
4.2 กลุ่มวิชาเวชสารสนเทศศาสตร์ (Medical Informatics)
วศช420 การประมวลผลสัญญาณและภาพทางการแพทย์
BME420 Medical Signal and Image Processing
วศช421 การวิเคราะห์สญ
ั ญาณชีวการแพทย์
BME421 Biomedical Signal Analysis
วศช422 เทคนิคการสร้ างแบบจาลองภาพสามมิติ
BME422 3D Image Reconstruction Technique
วศช423 การจดจารูปแบบ
BME423 Pattern Recognition

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

20

วศช424
BME424
วศช440
BME440
วศช442
BME442
วศช443
BME443
วศช444
BME444
วศช445
BME445
วศช446
BME446
วศช447
BME447
วศช448
BME448
วศช493
BME493

การมองเห็นทางคอมพิวเตอร์
Computer Vision
การออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
Medical Expert Systems Design
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
ทฤษฎีระบบฟัซซี
Fuzzy Systems Theory
ระบบประสาทเทียม
Artificial Neural Systems
ความฉลาดทางชีววิทยา
Biological Intelligence
ชีวสารสนเทศศาสตร์
Bioinformatics
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
Hospital Information System
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์
Medical Decision Support Systems
หัวข้ อพิเศษทางเวชสารสนเทศศาสตร์
Selected Study of Bioinformatic Topics

4.3 กลุ่มวิชาอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Instrumentations)
วศช431 อุปกรณ์การแพทย์และการตรวจวัดสภาพทางสรีรวิทยา
BME431 Medical Instruments and Physiological Monitoring
วศช432 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงและอุปกรณ์เลเซอร์
BME432 Optical Electronics and Laser Device
วศช433 หุ่นยนต์ทางชีวภาพ
BME433 Biorobotics
วศช434 การออกแบบระบบฝังตัว
BME434 Embedded Systems Design
วศช435 อุปกรณ์รับรู้ทางชีวการแพทย์
BME435 Biomedical Sensors
วศช494 หัวข้ อพิเศษทางอุปกรณ์การแพทย์
BME494 Special Topics in Medical Instrumentations

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ นิสติ เลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ต้องไม่ซา้ กับวิชา
ในแผนการศึ กษา และต้ องไม่ เป็ นรายวิ ชาที่กาหนดให้ เรี ยนโดยไม่ นับหน่ วยกิตหรื อนิ สิตอาจเลือกเรี ยน
รายวิชาอื่นๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความหมายของรหัสวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชา นาหน้ าด้ วยกลุ่มตัวอักษร 2-3 ตัว ตามด้ วยกลุ่มตัวเลข 3 ตัว ซึ่งจาแนกตาม
แผนภูมิต่อไปนี้
XXX XXX
กลุ่มตัวเลข
กลุ่มตัวอักษร
ความหมายกลุ่มตัวอักษร
มศวหรือ SWU หมายถึง
คม หรือ CH
หมายถึง
คณ หรือ MA
หมายถึง
ฟส หรือ PY
หมายถึง
วศ หรือ EG
หมายถึง
วศช หรือ BME หมายถึง
วศก หรือ ME
หมายถึง
วศฟ หรือ EE
หมายถึง
วศอ หรือ INE
หมายถึง

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในกลุ่มวิชาเคมีพ้ ืนฐาน
รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน
รายวิชาในกลุ่มวิชาฟิ สิกส์พ้ ืนฐาน
รายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิศวกรรม
รายวิชาในกลุ่มวิศวกรรมชีวการแพทย์
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ความหมายกลุ่มตัวเลข
เลขหลักร้ อย
หมายถึง
เลขหลักสิบ
หมายถึง
เลขหลักหน่วย
หมายถึง

ชั้นปี
กลุ่มวิชา
ลาดับวิชาในกลุ่มวิชานั้น

22

ความหมายเลขหลักสิบ
0
หมายถึง
1
หมายถึง
2
หมายถึง
3
หมายถึง
4
หมายถึง
5
หมายถึง
6
หมายถึง
7
หมายถึง
8
หมายถึง
9
หมายถึง

กลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไปทางวิศกรรมชีวการแพทย์
กลุ่มวิชาวัสดุและชีวกลศาสตร์
กลุ่มวิชาสัญญาณและระบบ
กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ชีวการแพทย์
กลุ่มวิชาเวชสารสนเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
กลุ่มวิชาวิศวกรรมคลีนิก
กลุ่มวิชาวิจัย และสัมมนา
กลุ่มวิชาบูรณาการความรู้จากหลายกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาโครงงาน หัวข้ อพิเศษ และสหกิจศึกษา

ความหมายของเลขรหัสการจัดชัว่ โมงเรียน
เลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียนมีรายละเอียดตามแผนภูมิต่อไปนี้
X ( X- X- X)

ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
จานวนหน่วยกิต

23

3.1.3 แผนการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แผนการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว121
มศว141
มศว151
มศวxxx
คณ114
ฟส101
ฟส181
วศก109

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
ชีวิตในโลกดิจิทลั
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก)
คณิตศาสตร์ท่วั ไป
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
21

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว122
มศว111
มศว161
มศวxxx
คม103
คม193
วศช100
วศช110

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก)
เคมีท่วั ไป
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
กลศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

24

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศวxxx
วศช205
วศช203
วศช210
วศช233
วศช200
วศช206
วศช240

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป (เลือก)
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
วัสดุวิศวกรรมและวัสดุชีวภาพ
วิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิคส์
ระบบร่างกายมนุษย์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์สาหรับระบบร่างกาย
มนุษย์ 1
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
รวม

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

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

3(2-3-4)
21

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว261
วศช204
วศก108
วศช201
วศช202
วศช207
วศช231
วศช232
วศช281

พลเมืองวิวัฒน์
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
ระบบร่างกายมนุษย์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์สาหรับระบบร่างกาย
มนุษย์ 2
การวัดทางไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือวัด
พื้นฐานวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
หลักการวิศวกรรมชีวการแพทย์
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
22

25

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศวxxx
วศช302
วศช333
วศช380
วศช300
วศช331
วศช370
วศชxxx

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป (เลือก)
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
ฟิ สิกส์ชีวภาพ
ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
สถิติสาหรับวิศวกรชีวการแพทย์
วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศวxxx
วศช301
วศช312
วศช311
วศช330
วศช332
วศช371

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป (เลือก)
ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
เทอร์โมฟลูอดิ ส์
ชีวกลศาสตร์
สัญญาณและระบบควบคุมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
อุปกรณ์ชีวการแพทย์
วิธวี ิทยาการวิจัยทางวิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
18

26

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วศช412
วศช460
วศช490
วศชxxx
xxxxxx

ชื่อวิชา
วิศวกรรมการฟื้ นฟูสภาพ
วิศวกรรมโรงพยาบาล
โครงงานวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศช491
วศชxxx
xxxxxx

ชื่อวิชา
โครงงานวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3(0-9-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

27

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แผนสหกิจศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว121
มศว141
มศว151
มศวxxx
คณ114
ฟส101
ฟส181
วศก109

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
ชีวิตในโลกดิจิทลั
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก)
คณิตศาสตร์ท่วั ไป
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
21

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว122
มศว111
มศว161
มศวxxx
คม103
คม193
วศช100
วศช110

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก)
เคมีท่วั ไป
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
กลศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

28

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว251
วศช205
วศช203
วศช210
วศช233
วศช200
วศช206
วศช240

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
วัสดุวิศวกรรมและวัสดุชีวภาพ
วิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิคส์
ระบบร่างกายมนุษย์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์สาหรับระบบร่างกาย
มนุษย์ 1
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

3(2-3-4)
22

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว261
วศช204
วศก108
วศช201
วศช202
วศช207
วศช231
วศช232
วศช281

พลเมืองวิวัฒน์
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
ระบบร่างกายมนุษย์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์สาหรับระบบร่างกาย
มนุษย์ 2
การวัดทางไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือวัด
พื้นฐานวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
หลักการวิศวกรรมชีวการแพทย์
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
22

29

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศวxxx
วศช302
วศช333
วศช380
วศช300
วศช331
วศช370
วศชxxx

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป (เลือก)
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
ฟิ สิกส์ชีวภาพ
ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
สถิติสาหรับวิศวกรชีวการแพทย์
วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศวxxx
วศช301
วศช312
วศช311
วศช330
วศช332
วศช371
วศช489

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป (เลือก)
ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
เทอร์โมฟลูอดิ ส์
ชีวกลศาสตร์
สัญญาณและระบบควบคุมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
อุปกรณ์ชีวการแพทย์
วิธวี ิทยาการวิจัยทางวิศวกรรม
การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
รวม

2(x-x-x)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(0-9-0)
20

30

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วศช412
วศช460
วศช499

ชื่อวิชา
วิศวกรรมการฟื้ นฟูสภาพ
วิศวกรรมโรงพยาบาล
สหกิจศึกษา
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-18-0)
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศช xxx
xxx xxx
xxx xxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
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3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด
และกลวิธีการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ
ขยายความ และพรรณนาความ
มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU121 English for Effective Communication 1
ศึ ก ษาและฝึ กทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ นการฟั ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการฟังและการพูด โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU122 English for Effective Communication 2
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ น การอ่ า นและการเขี ย นภาษาอัง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU123 English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟั งและการพูดสาหรั บผู้เรี ยนที่ใช้ ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เ ป็ นภาษานานาชาติ ทั้ง ค าศั พ ท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ ท่ีซั บ ซ้ อ น และการออกเสี ย ง ฝึ ก
ปฏิบั ติ ก ารสนทนาในสถานการณ์ ต่า งๆ ผ่ า นสื่อ และกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ท่ีห ลากหลายทั้งในและนอก
ห้ องเรียน
มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการเขียนสาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรียงความในหัวข้ อที่หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน
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1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU141 Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้ น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและ
แนวทางการป้ องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่า
ทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU151 General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไป ประวั ติ แ ละปรั ช ญาของ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เป้ าหมายที่แท้ จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU161 Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศ น์
เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนู ญ ความสาคัญ
ของการยึดหลักสันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่ วมลดความเหลื่อมลา้ ใน
สังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
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2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนาคต
มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธคี ิดและหลักการคณิตศาสตร์กบั ความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สาหรับผู้บริโภค
และการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กบั ความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วน
บุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วน
บุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่มี ีต่อวิถี
ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม
มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU245 Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธคี ิดของนักวิทยาศาสตร์ท่มี ีบทบาทในเหตุการณ์สาคัญของโลก ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั บริบทสังคมไทย
ในปัจจุบัน
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มศว246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ
พฤติกรรมการใช้ ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธปี ้ องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU247 Food for Life
ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การ
เลือกบริโภคด้ วยปัญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้ พลังงานหลักและพลังงาน
ทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้ อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้ วยภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทลั แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้
คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน
มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กบั บริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม
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มศว253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU253 Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้
สุนทรียสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สกึ
ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึ กปฏิบัติสนุ ทรียสนทนาใน
สถานการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU254 Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้ เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้ าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติตน
ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้ างแนวทางการพัฒนาตนเอง
พร้ อมฝึ กปฏิบัติ
มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่ง
เรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์
วรรณกรรมที่ก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธกี ารพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การ
เรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
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มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU262 History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน
วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้ มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์
มศว263 มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
SWU263 Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม และ
การจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ท่มี ีอุดมการณ์
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ
มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านโครงสร้ างทางสังคม
เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้ างกระบวนทัศน์
และการปรับตัวในสังคมพหุ วัฒนธรรม
มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอทิ ธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ มในอนาคตและ
ผลกระทบต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU266 Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU267 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
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มศว268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU268 Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบ
วิจัยเป็ นฐาน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์และ
ประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อตนเองและผู้อ่นื มารยาท
พื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่นื
มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สมั พันธ์กบั ชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม บนพื้นฐานความมี
เหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญของวิธคี ิด
อย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้ อ ม
มศว354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
SWU354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธกี ารพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญของโลก การฝึ กปฏิบัติพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั้งนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบน
ฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดาเนินชีวิต
ที่มีศีลธรรมและสันติสขุ
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มศว356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทาง
สังคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์
ทางสังคม การหาแนวทางแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการดาเนินชีวิต
อย่างมีความสุข
มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
SWU357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้ างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการ
ป้ องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
มศว358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU358 Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้ างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้ นคว้ าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้ มี
คุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว361 มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU361 SWU for Communities
ศึกษาวิธกี ารและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
นิสติ เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจบริบทชุมชนด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
SWU362 Local Wisdom
ศึกษาค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดารงชีวิตและพัฒนาการของ
ชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กบั การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม

39

มศว363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU363 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้ างจิตสานึก ความสามัคคี
และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้ เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้ มแข็งและ
ยั่งยืน
มศว364 กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม
เรียนรู้กจิ การเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคมต้ นแบบ และ
นาเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กจิ การเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติร่วมกับชุมชน
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
และบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเต้ นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้ นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU132 Personal Fitness
หลัก การพื้ นฐานของการสร้ า งและพั ฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านความแข็งแรง ความเร็ว
ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU133 Jogging for Health
หลั ก การออกก าลั งกายด้ วยการวิ่ งเหยาะ การวิ่ งเหยาะที่มุ่งเน้ นความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่ างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะเพื่ อ
สุขภาพ
มศว134 โยคะ
1(0-2-1)
SWU134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการฝึ กโยคะ การฝึ กระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ
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มศว135 ว่ายนา้
1(0-2-1)
SWU135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นของการว่ายนา้ การว่ายนา้ ท่าต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทาง
กาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนา้ เพื่อสุขภาพ
มศว136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่น
ลูกหน้ าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการ
เล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ
มศว137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU137 Tennis
เทคนิคและทัก ษะเบื้ องต้ น ในการเล่ นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิ ส กติกาการแข่ งขัน
กลวิธกี ารเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อ
สุขภาพ
มศว138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU138 Golf
ความเป็ นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้
และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
1(0-2-1)
SWU139 Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้ เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักและ
การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิค
การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักเพื่อสุขภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คม103 เคมีท่วั ไป
3(3-0-6)
CH103 General Chemistry
ศึกษาพื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้ างอะตอม ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติแก๊ส ของเหลว
และสารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี พันธะเคมี ตารางธาตุ และแนวโน้ ม
ของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเตติฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน
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คม193
CH193

ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory
ฝึ กทักษะการใช้ อุปกรณ์พ้ ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการ ทาการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุ ดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุ ภาคใน
ของแข็ง สมดุลเคมี อินดิเคเตอร์ จลนพลศาสตร์เคมีการวิเคราะห์คุณภาพไอออนบวกและไอออนลบ
คณ114
MA114

คณิตศาสตร์ท่วั ไป
4(4-0-8)
General Mathematics
คุณสมบัติของระบบจานวนและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกัดฉาก
และพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุ พันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์
การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์แบบไม่ตรงแบบ รู ปแบบยังไม่กาหนด ลาดับและอนุ กรม การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
ฟส101
PY101

ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
3(3-0-6)
Introductory Physics I
เวคเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ สนามโน้ มถ่วง โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน
กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล
การเคลื่อนที่แบบคลื่น เสียง ความร้ อนและอุณหพลศาสตร์
ฟส181
PY181

ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
1(0-3-0)
Introductory Physics Laboratory I
ปฏิ บั ติ ก ารทางฟิ สิ ก ส์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก การวั ด พื้ นฐาน ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น และเลข
นัยสาคัญ, กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุ่น , กลศาสตร์ของไหล, อุณหพลศาสตร์ , การ
เคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งและปรากฎการณ์คลื่น, และทัศนศาสตร์เบื้องต้ น
วศช100 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
3(3-0-6)
BME100 Mathematics for Biomedical Engineering I
เส้ น ระนาบ และผิวในปริภมู ิสามมิติ พีชคณิต เวกเตอร์ในระบบสามมิติ การวิเคราะห์เวกเตอร์
การหาอนุ พันธ์และปริพันธ์ของฟั งก์ชันค่าเวกเตอร์ แคลคูลัสของฟั งก์ชันค่าจริงสองตัวแปร แคลคูลัสของ
ฟั งก์ชัน ค่ าจริ งหลายตัวแปรและการประยุ กต์ ปริ พั น ธ์และทฤษฏีบ ทสาหรั บเทอร์ โมฟลู อิด สมการเชิ ง
อนุพันธ์อันดับหนึ่งและสูงกว่าหนึ่ง ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้ น ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงลา
ปลาซผกผัน
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วศช205 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
3(3-0-6)
BME205 Mathematics for Biomedical Engineering II
บุรพวิชา : วศช100 (คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1)
ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองและอันดับสูง สมการออยเลอร์ -โคชี การประยุกต์
วงจรไฟฟ้ าและการเคลื่อนที่เชิงกล ผลเฉลยอนุกรม วิธเี ชิงตัวเลขทั่วไป สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย อนุกรมฟู
เรียร์ ฟูเรียร์อนิ ทิกรัล ผลการแปลงฟูเรียร์ ระนาบเชิงซ้ อน ฟังก์ชันวิเคราะห์เชิงซ้ อน อินทิกรัลเชิงซ้ อน
ทฤษฎีบทปริพันธ์ของโคชี อนุกรมเชิงซ้ อน ทฤษฎีบทส่วนตกค้ าง
2. กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วศก108 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
2(1-3-2)
ME108 Basic Engineering Practices
หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรม ทักษะการใช้ เครื่องมือกล งานวัดละเอียด งานตะไบ งานเจียร
นัย งานตัด งานกลึง งานเชื่อม ตลอดจนพื้นฐานของการแปรรูป ระเบียบปฏิบัติและความปลอดภัยในการ
ทางาน
วศก109
ME109

เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

3(2-3-4)

ทักษะการใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรและตัวเลข
เรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิ ก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิ กและการเขียนภาพสามมิติ การ
กาหนดขนาดและความคลาดเคลื่ อน ภาพตัด มุ มมองช่ วยและแผ่ นคลี่ การเขียนภาพร่ าง เกลียว สลั ก
เกลียวและแป้ นเกลียว สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการประกอบชิ้นส่วน การ
เขียนแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นต้ น
วศช203 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
3(3-0-6)
BME203 English for Specific Purposes in Biomedical Engineering I
ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในด้ าน
การเขียน การอ่านและการสื่อสารในระดับที่สงู ขึ้นจากระดับพื้นฐาน
วศช204 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
3(3-0-6)
BME204 English for Specific Purposes in Biomedical Engineering II
บุรพวิชา : วศช203
ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ข้นั สูง
ในด้ านการเขียน การอ่านและการสื่อสาร
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วศช110 กลศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(3-0-6)
BME110 Mechanics for Biomedical Engineering
บทนาเกี่ยวกับสถิตศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติและสามมิติ การหาแรงลัพธ์ การสมดุลในสอง
มิติและสามมิติของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง โครงสร้ าง โครงและเครื่องจักร ศูนย์กลางมวล เซนทรอยด์
ของเส้ น พื้นที่ปริมาตร ผลของแรงต่อคาน สายเคเบิล ความเสียดทาน งานเสมือน
วศช210 วัสดุวิศวกรรมและวัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
BME210 Engineering and Bio- Materials
โครงสร้ างพื้ นฐานของวัสดุวิศวกรรม ชนิด คุณสมบัติวัสดุ คุณสมบัติด้านการยืดหยุ่น
กลศาสตร์การแตกหัก และ การวิเคราะห์ความเค้ นและความเครียด เฟสไดอะแกรม กรรมวิธีทางความร้ อน
วัสดุอโลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ วัสดุสังเคราะห์ วัสดุทางชีวภาพ ข้ อจากัด การนาไปใช้ งานและการ
ประยุกต์ใช้ ในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
วศช231 การวัดทางไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
BME231 Electrical and Electronics Measurements and Instrumentation
หลั ก การของระบบการวั ด ความผิ ด พลาดของระบบวั ด คุ ณ สมบั ติ ข องระบบการวั ด และ
เครื่องมือวัด การวัดปริมาณทางกายภาพ ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณและการรบกวนในระบบการวัด
วศช240 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
3(2-3-4)
BME240 Software Design and Development
การใช้ คอมพิวเตอร์ในการแก้ ปัญหาทางวิศวกรรม ภาษาสาหรับการพัฒนาโปรแกรม วงจรการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การออกแบบโปรแกรม การเขียนผังงานของโปรแกรม การเขียนอัลกอริธึม
การเขียนรหัสเทียม การนาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ ทางด้ านวิศวกรรม
3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับพื้ นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์
วศช200 ระบบร่างกายมนุษย์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
3(3-0-6)
BME200 Human Body System for Biomedical Engineering I
โครงสร้ างและการทางานพื้นฐานของร่ างกายมนุ ษย์ ความสัมพันธ์และการทางานของระบบ
กล้ ามเนื้อและกระดูกของมนุ ษย์ระบบประสาท สมองและไขสันหลัง ระบบประสาทอัตโนมัติ และความ
ผิดปกติท่ีพบบ่ อยของระบบดังกล่ าว โดยการผสมผสานความรู้พ้ ื นฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์ จุ ลกาย
วิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา
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วศช201 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
1(0-3-0)
BME201 Biomedical Engineering Laboratory I
การฝึ กปฏิบัติทางวงจรไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วัสดุ และการวัด และเรียนรู้การ
ทางานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์
วศช202 ระบบร่างกายมนุษย์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
3(3-0-6)
BME202 Human Body System for Biomedical Engineering II
โครงสร้ าง ความสัมพันธ์และหน้ าที่ของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด ระบบผิวหนัง ระบบ
ย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ ท่อ(ฮอร์โมน) และระบบสืบพันธ์ และความผิดปกติท่พี บบ่อยของ
ระบบดังกล่าว โดยการผสมผสานความรู้พ้ ืนฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์ จุ ลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา
พยาธิสรีรวิทยา
วศช206 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์สาหรับระบบร่างกายมนุษย์ 1
1(0-3-0)
BME206 Biomedical Engineering Laboratory for Human Body System I
ปฏิบั ติก ารศึก ษาโครงสร้ า งและการทางานทั่วไปของร่ างกายมนุ ษย์ โครงสร้ า งภายในของ
กระดูก การทางานของระบบโครงสร้ างกระดูกของร่างกาย การทางานร่วมกันระหว่างโครงสร้ างกระดูกและ
กล้ ามเนื้อ
วศช207 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์สาหรับระบบร่างกายมนุษย์ 2
1(0-3-0)
BME207 Biomedical Engineering Laboratory for Human Body System II
การใช้ เครื่ อ งมือ วั ดจุ ลภาค การขยาย ปฏิบั ติ ก ารวั ดจุ ลภาค การวั ดจุ ลภาคที่อ ยู่ ในร่ างกาย
มนุษย์ ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้ างและหน้ าที่ของเนื้อเยื่อ
วศช232 พื้นฐานวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
3(2-3-4)
BME232 Introduction to Digital and Logic Circuit
ระบบตัวเลข รหัส พีชคณิตบูลีนและการออกแบบวงจรลอจิก แผนผังคาร์โน วงจรเข้ ารหัส
ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ ฟลิปฟลอป วงจรนับ ชิฟรีจิสเตอร์ การออกแบบ วงจรลอจิกโดย
ใช้ ควินแมคคัสกี้ การออกแบบวงจรลอจิกโดยใช้ การมัลติเพิลเอาท์พุต การออกแบบ วงจรซีเควนเชี่ยล การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรลาดับ
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วศช233 วิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
BME233 Electrical and Electronics Engineering
ศึกษาทฤษฎีพ้ ืนฐานของวงจรไฟฟ้ า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์โหนด การ
วิเคราะห์เมซ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน อุปกรณ์ท่เี ก็บพลังงานได้ วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ เครื่องจักรกล
กระแสตรงและกระแสสลับเบื้องต้ น หม้ อแปลงไฟฟ้ าเบื้องต้ น ไดโอดในอุดมคติ ไดโอดแบบหลอด แบบ
สารกึ่งตัวนา แบบซีเนอร์ แบบทันเนล แบบกาลัง แบบแวริแคป และระบบโฟโต พร้ อมทั้งการใช้ งานของ
เทอร์ มิสเตอร์ แวริ สเตอร์ แรคติไฟเออร์ และฟิ ลเตอร์ ทรานซิสเตอร์ การไบแอสวงจรด้ วยไฟตรง การ
วิเคราะห์วงจรแบบสัญญาณขนาดเล็ก คุณสมบัติ ของเฟต และการใช้ งานวงจรขยายสัญญาณระบบต่าง ๆ
ผลตอบสนองความถี่ ระบบแบบหลายสเตจ
วศช281 หลักการวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(3-0-6)
BME281 Principle of Biomedical Engineering
แนะน าเกี่ยวกับสหวิ ทยาการของวิ ศวกรรมชี วการแพทย์ การประยุ ก ต์ใช้ งานหลั กการทาง
วิศวกรรมพื้นฐาน รวมถึงการแนะนาเกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือที่จาเป็ นสาหรับแก้ ไขปั ญหา
ทางวิศวกรรม แนะนาหลักการทางกลศาสตร์ชีวการแพทย์ วิศวกรรมเซลและเนื้อเยื้อ อุปกรณ์ชีวการแพทย์
การสร้ างภาพทางการแพทย์ วิศวกรรมคลินิก เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมการฟื้ นฟู เซ็นเซอร์ชีวภาพ วัสดุ
วิ ศ วกรรม อวั ย วะเทีย ม เทคโนโลยี สารสนเทศส าหรั บ งานทางการแพทย์ และเภสัชวิ ทยาส าหรั บ งาน
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วศช300 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
1(0-3-0)
BME300 Biomedical Engineering Laboratory II
การฝึ กปฏิบัติการใช้ อุปกรณ์และเครื่องมือ วัดทางกลศาสตร์ เครื่องมือวัดวัดสัญญาณชีพ ข้ อดี
ข้ อเสียของเทคโนโลยีท่ใี ช้
วศช301 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
1(0-3-0)
BME301 Biomedical Engineering Laboratory III
การฝึ กปฏิบัติการวิจัยทางด้ านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ฝึ กปฏิบัติในทาการสารวจ และค้ นคว้ า
งานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขั้นตอนวิธีการออกแบบและพั ฒนา วิธีทดสอบ และผลการวิจัยของ
งานวิจัยนั้นในระดับที่สงู ขึ้น วิเคราะห์และทาความเข้ าใจถึงข้ อดีข้อเสียของเทคโนโลยีท่งี านวิจัยนั้นนามาใช้
วศช302 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
3(3-0-6)
BME302 Cell and Molecular Biology
พื้นฐานโครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ การเจริญเติบโต การ
เปลี่ยนแปลงและการตายของเซลล์ การศึกษาระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอ- ลิซึม
ของชีวโมเลกุล การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์ เอ็นเอ โปรตีน และการศึกษาเบื้องต้ นของการควบคุมการ
แสดงออกของยีนส์
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วศช311 ชีวกลศาสตร์
3(3-0-6)
BME311 Biomechanics
บุรพวิชา : วศช110 กลศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
เวคเตอร์และระบบของแรงและโมเมนต์ สถิตยศาสตร์ การถ่วงดุลและสมดุล จลน์ศาสตร์ คิเน
มาติกส์ คิเนติกส์ และทฤษฎีจลน์ศาสตร์ย้อนกลับ ชีวกลศาสตร์ของการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ระบบ
กล้ ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาทกล้ ามเนื้อและกระดูก ชีวกลศาสตร์ของกระดูกและเนื้อเยื่อ การคานวน
และการวัด อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหว แขนขาเทียม กลศาสตร์เบื้องต้ นของวัตถุท่เี ปลี่ยนรูปได้ การ
วิเคราะห์ไฟไนเอเลเมนต์ทางชีวกลศาสตร์เบื้องต้ น
วศช312 เทอร์โมฟลูอดิ ส์
3(3-0-6)
BME312 Thermofluids
คุณสมบัติของของไหล สมการการไหลแบบต่อเนื่อง รูปแบบการไหล การกระจายความดันใน
ของไหล ไฮโดรสแตติกเพรสเซอร์ การกระจายแรงดันบนวัตถุแข็งเกร็งซึ่งเคลื่อนที่ในของไหล กลศาสตร์
ของไหล การไหลของของไหลในระบบท่อ การไหลแบบยูนิฟอร์ม ความหนืดของของไหล การถ่ายเทความ
ร้ อน การไหลที่มีการถ่ายเทความร้ อน การไหลทั่วไปในหนึ่งถึงสามมิติ
วศช330 สัญญาณและระบบควบคุมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(3-0-6)
BME330 Signal and Control Systems in Biomedical Engineering
บุรพวิชา : วศช233 วิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์สัญญาณและระบบแบบต่อเนื่องโดยใช้ โดเมนเวลาและการแปลงลาปลาส การ
วิเคราะห์เชิงความถี่โดยใช้ อนุ กรมฟูเรียร์ และการแปลงฟูเรียร์ การออกแบบและวิเคราะห์ผลตอบสนองใน
โดเมนความถี่ การวิเคราะห์สญ
ั ญาณและระบบเพื่อประยุกต์ใช้ ในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
วศช331 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
3(3-0-6)
BME331 Medical Electronics
แหล่ งก าเนิ ดและสัญ ญาณต่ า งๆ จากร่ า งกายมนุ ษย์ หลั กการเบื้ องต้ น ของอิเล็กโทรดและ
ทรานสดิวเซอร์ทางการแพทย์ วงจรขยายสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ท่นี ามาใช้ ทางการแพทย์ วงจรปรับสภาวะ
ของสัญญาณ วงจรกรองความถี่ ระบบแสดงผล ความปลอดภัยทางไฟฟ้ าและการทดสอบ
วศช332 อุปกรณ์ชีวการแพทย์
3(3-0-6)
BME332 Biomedical Instrumentations
หลั ก การท างานและหลั ก การทางวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งของเครื่ อ งมื อ แพทย์
เครื่ องมือ แพทย์ ท่ีมีใช้ ในระบบทางสรี รวิ ทยาตลอดจนกระทั่งในระบบงานการให้ บริ การทางการแพทย์
ภายในโรงพยาบาล การดูแลบารุงรักษาและการบริหารจัดการงานเครื่องมือแพทย์ ข้ อกาหนดและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือแพทย์
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วศช333 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-5)
BME333 Microprocessors and Microcontroller
โครงสร้ างทั่วไปของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ฮาร์ดแวร์ของระบบ ซีพียู
หน่วยความจา หน่วยรับข้ อมูลเข้ าและส่งข้ อมูลออก อินเตอร์รัพต์ บัส วงจรเวลา โปรโตคอลในการสื่อสาร
บนไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ การโปรแกรมภาษาระดับสูงในการเชื่อมต่อและสั่งการ
การทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์จับสัญญาณที่ใช้ ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์
วศช370 สถิติสาหรับวิศวกรชีวการแพทย์
3(3-0-6)
BME370 Statistics for Biomedical Engineer
วิ ธีก ารทางสถิ ติ ใ นการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล การน าเสนอและการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุข การคานวณอัตราสถิติชีพ การประมาณประชากร ตารางชีพ และการประยุกต์ใช้
ในงานด้ านการแพทย์และสาธารณสุข การแจกแจงความน่าจะเป็ น เทคนิคการชักตัวอย่าง การแจกแจงของ
การชักตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้ นเชิงเดียว สถิติศาสตร์ไม่องิ พารามิเตอร์
วศช371 วิธวี ิทยาการวิจัยทางวิศวกรรม
2(2-0-4)
BME371 Research Methodology in Engineering
บุรพวิชา : วศช370 สถิติสาหรับวิศวกรชีวการแพทย์
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การออกแบบระบบการแก้ ปัญหา การ
แก้ ปัญหาปลายเปิ ด เทคนิคการสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ การวางแผนการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ ในการ
รวบรวมข้ อมูล การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยทางวิศวกรรม รวมถึงจริยธรรมของการ
ทาวิจัย
วศช380 ฟิ สิกส์ชีวภาพ
3(3-0-6)
BME380 Biophysics
บุรพวิชา : ฟส101 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
ฟิ สิกส์ของการหดตัวของกล้ ามเนื้อ กลศาสตร์ของกล้ ามเนื้อกระดูก ระบบไหลเวียนและการ
ไหลของโลหิตในระบบหลอดเลือดและหัวใจ การได้ ยินและประสาทเวสติบูลาร์ ระบบเวสติบูลาร์และการ
รับรู้สมดุลของการเคลื่อนไหว ระบบประสานการเคลื่อนไหวและทรงตัว การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
วศช412 วิศวกรรมการฟื้ นฟูสภาพ
3(3-0-6)
BME412 Rehabilitation Engineering
ทฤษฎีพ้ ืนฐานและการปฏิบัติงานเชิงอาชีพของวิศวกรรมศาตร์ด้านคลินิกต่อการฟื้ นฟูคนไข้
และคนที่มีความต้ องการพิเศษ วิธกี ารประเมินหน้ าที่ท่คี งเหลืออยู่ของร่ างกายและความสัมพันธ์ของหน้ าที่
ดังกล่าวต่อความพิการทางร่างกายที่มีอยู่ เทคโนโลยีของการวิเคราะห์ และการช่วยการเคลื่อนไหว
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วศช460 วิศวกรรมโรงพยาบาล
3(3-0-6)
BME460 Hospital Engineering
หลั ก การเบื้ องต้ น ของระบบงานวิ ศ วกรรมในโรงพยาบาล มาตรฐานและคุ ณ ภาพของ
โรงพยาบาล ระบบทางวิศวกรรมสาหรับห้ องผ่าตัด ห้ องรังสี ห้ องไอซียู ระบบท่อก๊าซ ระบบท่อสุญญากาศ
ระบบไฟฟ้ า ระบบนา้ ดีและระบบนา้ เสีย ระบบการขนส่งภายใน ระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้ าและระบบ
ความปลอดภัยจากรั งสีในอุป กรณ์ทางการแพทย์ หลั กวิ ศวกรรมการบ ารุ งรั กษา รวมทั้งศึ กษาเกี่ยวกับ
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพของวิศวกรในโรงพยาบาล
3.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับประเมิน
3.2.1 สาหรับนิสิตแผนการศึกษาที่ 1 ทุกกลุ่มวิชา
วศช490 โครงงานวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
3(0-9-0)
BME490 Biomedical Engineering Research Project I
ศึกษาและค้ นคว้ าวิจัยเป็ นกลุ่มหรือเดี่ยว โดยการสารวจ ศึกษา และวิเคราะห์งานวิจัยทางด้ าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดทาข้ อเสนอสาหรับการทาโครงงานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ การวิเคราะห์
ความเป็ นมาของปั ญ หา แนวทางและทฤษฎีท่ีใช้ ก ารแก้ ปั ญ หา สรุ ป สาระสาคัญ จากเอกสารที่เกี่ยวข้ อ ง
วัตถุประสงค์ของโครงงาน ขอบเขตของโครงงาน ขั้นตอนวิธีดาเนินการทาโครงงาน ประโยชน์ท่คี าดว่ าจะ
ได้ รับ แผนการดาเนินการ งบประมาณ และเอกสารอ้ างอิง
วศช491 โครงงานวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
3(0-9-0)
BME491 Biomedical Engineering Research Project II
บุรพวิชา : วศช490 โครงงานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโครงงานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ใน
ข้ อเสนอสาหรับการทาโครงงานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์สอดคล้ องกับวิชา วศช 490 ให้ แล้ วเสร็จ
3.2.2 สาหรับนิสิตแผนสหกิจศึกษา ทุกกลุ่มวิชา
วศช489 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
3(0-9-0)
BME489 Pre Co-operative Education
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ ืนฐานที่จาเป็ นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หรือโรงพยาบาล เทคนิคการนาเสนอโครงงาน การเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคม
การทางาน การเตรียมความพร้ อมสู่ความสาเร็จ
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วศช499 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
BME499 Co-operative Education
การฝึ กงานในหน่วยงานในโรงพยาบาล หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือแพทย์ โดยมี
ระยะการฝึ กงานไม่ น้อยกว่ า 16 สัปดาห์ ระหว่ างภาคการเรี ยนที่ 8 เพื่ อพั ฒนาทักษะวิ ชาชี พในงานทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์ สามารถวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ และนา
ปัญหาที่ได้ รับจากหน่วยงานที่ฝึกมาแก้ ปัญหา การปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร
4. กลุ่มวิชาเอกเลือก
4.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineering)
วศช410 ฟิ สิกส์การสร้ างภาพทางการแพทย์
3(3-0-6)
BME410 Physics of Medical Imaging
บุรพวิชา : ฟส101 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
ฟิ สิกส์และเทคนิคการทดลองที่ประยุกต์ใช้ ในทางการแพทย์และทางชีววิทยา ทบทวนเกี่ยวกับ
เอ็กซ์เรย์และแกมมาเรย์ท่ใี ช้ ในด้ านการวินิจฉัยทางการแพทย์และการด้ านการรักษา หลักการทางฟิ สิกส์
ของเลเซอร์ อัลตร้ าซาวด์ และสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าในการสร้ างภาพของโครงสร้ าง กาหนดหน้ าที่การทางาน
การวินิจฉัยและการรักษาร่างกายมนุษย์
วศช411 การเข้ ากันได้ ทางชีววิทยา
3(3-0-6)
BME411 Biocompatibility
การเข้ ากันได้ ทางชีวภาพและการตอบสนองของร่างกายต่อของวัสดุ ผลกระทบของวัสดุต่อเนื่อ
เยื่ อ และเนื้ อเยื่ อ ที่มี ต่อ วั สดุ ท้ังผลกระทบระยะสั้น ระยะยาว การก่อ มะเร็ง ขั้ น ตอนการน าอุป กรณ์ ชี ว
การแพทย์จากงานวิจัยสู่การนาไปใช้ จริง และการทดสอบการเข้ ากันได้ ทางชีววิทยา
วศช413 กลศาสตร์ของระบบไหลเวียนโลหิต
3(3-0-6)
BME413 Cardiovascular Mechanics
กลศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องกับโรคหลอดเลือดแข็งตัว สโต็รค และโรคของหลอดเลือด หัวข้ อที่สอน
รวมถึงการทาปฏิกริ ิยาระหว่างเลือดและเนื้อเยื่อตามผนังของหลอดเลือด เทคนิคอุลตร้ าซาวด์และเอ็มอาร์
วศช414 กลศาสตร์ของระบบหายใจ
3(3-0-6)
BME414 Respiratory Mechanics
คุณสมบัติทางโครงสร้ างและกลศาสตร์ของไหลของระบบหายใจ หน้ าที่ของปอด การวัดความ
ดันและการไหลผ่านปอด การหายใจในภาวะปกติ โรคในระบบหายใจ ถุงลมโป่ งพอง และ การแข็งตัวเป็ น
ไฟเบอร์ของปอด
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วศช415 กลศาสตร์ของกล้ ามเนื้อและกระดูก
3(3-0-6)
BME415 Musculoskeletal Mechanics
หน้ าที่ของข้ อต่ อของร่ างกาย ข้ อเข่ า ข้ อตะโพก ข้ อศอก และไหล่ บทบาทของเนื่ อเยื่ออ่อน
แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ การทดลอง และจลน์ศาสตร์ของข้ อต่อ
วศช416 อวัยวะเทียม
3(3-0-6)
BME416 Artificial Organ
พื้นฐานการแทนที่อวัยวะที่เป็ นโรคหรือมีความบกพร่ องด้ วยอวัยวะเทียม การออกแบบอวัยวะ
เทียม วัสดุท่ใี ช้ ประวัติความเป็ นมาของการใช้ งานทางการแพทย์
วศช450 พื้นฐานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
3(3-0-6)
BME450 Fundamental of Tissue Engineering
พื้นฐานของหลักการของวิศวกรรมด้ านวัสคุและกลศาสตร์ ท่นี ามาใช้ ในการออกแบบเนื้อเยื่อ
ทดแทน ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ขบวนการเลื อ กวั ส ดุ ชี ว ภาพและการผลิ ต คุ ณ สมบั ติ ท างด้ านกลศาสตร์
การขนถ่ายด้ านของเหลวและมวลสารเมื่ อนามาใช้ ในด้ านวิศวกรรมเนื้อเยื่ อ ศึกษาตัวอย่างการออกแบบ
หลอดเลือด กระดูก เอ็น ผิวหนัง ตับ และเลือด
วศช451 แบบจาลองระบบทางชีววิทยา
3(3-0-6)
BME451 Biological System Modeling
หลั ก การพื้ นฐานในการพั ฒ นาแบบจ าลอง แนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ ข องแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และทางคอมพิวเตอร์ของระบบทางกายภาพวิทยา แบบจาลองในการแบ่งแยกเป็ นส่วนๆ ซึ่ง
ครอบคลุมการถ่ายเทของของเหลว แบบจาลองของการถ่ายเทของมวล แบบจาลองความสัมพันธ์ของความ
ดันและอัตราการไหล กลศาสตร์ของปอด พื้นฐานของระบบทางเดินหายใจ แบบจาลองของการสื่อสารของ
สัญญาณทางไฟฟ้ าของเซลล์ แบบจาลองของการถ่ายเทความร้ อนและมวลสาร การควบคุมการไหลเวียน
ของความร้ อน ระบบควบคุมปริมาตรของของเหลวในร่างกาย แบบจาลองสาหรับระบบไต และแบบโมเดล
ของกลูโคส-อินซูลิน
วศช452 ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
3(3-0-6)
BME452 Finite Element Analysis
การใช้ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรั บการหาความเค้ นและความเครี ยดในโครงสร้ างของวัตถุท่มี ี
ความซั บ ซ้ อ นทั้งทางเรขาคณิ ตและทางเนื้ อวั สดุ ศึ ก ษาเกี่ยวกับ โหลด คุ ณ สมบั ติของวั สดุ เงื่ อ นไขของ
ขอบเขตและรอยต่ อ ตั ว อย่ า งการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ ไ ฟไนต์ อิ ลิ เ มนท์ส าหรั บ งานวิ ศ วกรรมชี ว
การแพทย์
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วศช480 เภสัชวิทยาเบื้องต้ นสาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(3-0-6)
BME480 Basic Pharmacology for Biomedical Engineering
ความหมายของยาและแหล่ งที่มาของยา การคิดค้ นและพั ฒนายา การใช้ ยาอย่างถูกต้ อง การ
เก็บรักษายา มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพยา การออกฤทธิ์ของยาในร่ างกายมนุ ษย์ หลักการเบื้องต้ น
ของเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ ยาที่ใช้ รักษาโรคที่พบบ่ อย ยาที่ใช้ ในโรคระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทกลาง ระบบกล้ ามเนื้อ กระดูกและข้ อ ยาปฏิชีวนะ ยาสาหรับผิวหนัง
และเครื่องสาอาง ยาคุมกาเนิดและการคุมกาเนิด ยาที่ใช้ ในการรั กษาโรคเรื้ อรั ง โรคเบาหวาน ความดัน
เลือดสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคไต และยาลดความอ้ วน โดยเน้ นกลไกการออกฤทธิ์ ประโยชน์ท่ใี ช้
ในการรักษาและอาการข้ างเคียงที่สาคัญ รวมถึงพิษจากการใช้ ยา
วศช492 หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมชีวภาพ
3(3-0-6)
BME492 Selected Study of Bioengineering Topics
เรื่องศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพที่น่าสนใจสาหรับนิสิตสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หัวข้ อปัจจุบันและพัฒนาการของเทคโนโลยีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพ
4.2 กลุ่มวิชาเวชสารสนเทศศาสตร์ (Medical Informatics)
วศช420 การประมวลผลสัญญาณและภาพทางการแพทย์
3(3-0-6)
BME420 Medical Signal and Image Processing
การบั นทึก สัญญาณทางการแพทย์ สัญญาณคลื่ น ไฟฟ้ าหั วใจ สัญ ญาณกล้ า มเนื้ อ สัญ ญาณ
คลื่นไฟฟ้ าสมอง กรณีศึกษาการวิเคราะห์ สัญญาณในโดเมนเวลา โดเมนความถี่ และโดเมนเวลา-ความถี่
การสร้ างภาพทางการแพทย์ การปรับปรุงภาพ การซ้ อนทับภาพ การสกัดภาพ การคานวณหาคุณสมบัติของ
ภาพเชิงปริมาณ และการสร้ างรูป 3 มิติจากภาพตัดขวางทางการแพทย์
วศช421 การวิเคราะห์สญ
ั ญาณชีวการแพทย์
3(3-0-6)
BME421 Biomedical Signal Analysis
สัญญาณทางการแพทย์ช้ันสูง สเปคตรัมและการได้ มาซึ่งสัญญาณ การรบกวน กรณีศึกษาการ
วิเคราะห์สญ
ั ญาณโดยใช้ เทคนิคสมัยใหม่
วศช422 เทคนิคการสร้ างแบบจาลองภาพสามมิติ
3(3-0-6)
BME422 3D Image Reconstruction Technique
การสร้ างภาพ 3 มิติด้วยเทคนิคการวัดระยะด้ วยเลเซอร์ โครงสร้ างแสง ทิศทางการไหล การ
เคลื่อนที่ รูปร่างและเงา สเตอริโอสโคปี โทโมกราฟฟี และการใช้ เครื่องสร้ างแบบจาลองอย่างรวดเร็ว
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วศช423 การจดจารูปแบบ
3(3-0-6)
BME423 Pattern Recognition
การหาความเหมือนโดยใช้ หน้ ากาก การประมวลผลก่อนสาหรับระบบการรู้จาตัวอักขระ การ
ปรับรูปแบบให้ มีเพียงสองระดับความเข้ ม การทาให้ บาง เทคนิคเชิงเส้ น การแบ่งกลุ่มเพื่อการรู้จาโดยการ
จัดกลุ่มแบบค่าผิดพลาดต่าสุดโดยตัวแบ่งกลุ่ม การใช้ ทฤษฎีความน่าจะเป็ นแบบเบย์ กระบวนการขยาย
กลุ่ มอย่ า งคงที่แ ละเทคนิ คในการแบ่ งกลุ่ มแบบเชิ งเส้ น ย่อย ฟั งก์ชันตัวแยกแยะแบบเชิ งเส้ น ย่ อย การ
ตัดสินใจโดยใช้ พีชคณิตบูลีน และการตัดสินใจที่เป็ นลาดับ
วศช424 การมองเห็นทางคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
BME424 Computer Vision
แนวคิดพื้นฐานในการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของภาพ การเกิดขึ้น
ของภาพ การตรวจจับขอบขอบภาพ การตรวจจับลักษณะเด่นภายในภาพ การแยกแยะภาพ ภาพสามมิติ
การหาระยะภาพโดยการใช้ ภาพสเตอริโอ การสร้ างภาพสามมิติ และการวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว การ
ประยุกต์ใช้ กบั งานวิจัยในปัจจุบัน
วศช440 การออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
3(3-0-6)
BME440 Medical Expert Systems Design
ระบบผู้ เชี่ยวชาญ การประยุ กต์ใช้ ระบบผู้ เชี่ ยวชาญในงานวิ ศวกรรม การค้ นหาคาตอบของ
ปั ญหา วิธีการแทนความรู้ กลไกการอนุ มานความรู้ กระบวนการอนุ มานความรู้ภายใต้ ความไม่แน่นอน
กระบวนการทางวิศวกรรมความรู้ ภาษาคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสาหรับการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ การ
ออกแบบและพั ฒนาเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญ การออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ตัวอย่างการ
ออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
วศช442 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
BME442 Artificial Intelligence
แนะนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การค้ นหาคาตอบของปัญหา ทฤษฎีเกมส์ การแทนความรู้
กระบวนการคิดหาเหตุผลของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การคิดหาเหตุผลภายใต้ ความไม่แน่นอน การเรียนรู้
ของมนุ ษย์แ ละคอมพิ วเตอร์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาและเทคนิ คการโปรแกรมสาหรั บ
ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ ในงานทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วศช443 ทฤษฎีระบบฟัซซี
3(3-0-6)
BME443 Fuzzy Systems Theory
ทฤษฎี ฟั ซ ซี เ ซต ฟั ซ ซี ล อจิ ก และการคิ ด หาเหตุ ผ ลแบบประมาณ ระบบการอนุ ม านฟั ซ ซี
สถาปัตยกรรมของระบบฟัซซี การจาแนกแบบฟัซซี การวิเคราะห์การถดถอยแบบฟัซซี การโปรแกรมเชิง
เส้ นแบบฟัซซี การออกแบบระบบควบคุมฟัซซี การประยุกต์ใช้ ฟัซซีลอจิกในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
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วศช444 ระบบประสาทเทียม
3(3-0-6)
BME444 Artificial Neural Systems
แนะน าโครงข่ ายประสาทเทียม ประเภทของโครงข่า ยประสาทเทียม หลั กการในการจดจา
รู ป แบบของโครงข่ า ยประสาทเทียม กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละอัลกอริ ทึม อัล กอริ ทึมแบบแพร่ ก ระจาย
ย้ อนกลับ การประยุกต์ใช้ โครงข่ายประสาทเทียมในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
วศช445 ความฉลาดทางชีววิทยา
3(3-0-6)
BME445 Biological Intelligence
แนะนาความฉลาดทางชีววิทยา ทฤษฎีของดาร์วิน ยีนและโครโมโซม แบบจาลองพื้นฐานของ
การคานวณแบบมีวิวัฒนาการ จีเนติกอัลกอริทมึ วิธีการเลือก ครอสโอเวอร์และมิวเตชัน การประยุกต์ใช้ จี
เนติกอัลกอริทมึ ในงานวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมแบบจีเนติก ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ จีเนติกอัลกอริทมึ
ในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
วศช446 ชีวสารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6)
BME446 Bioinformatics
พื้ นฐานการจ าลอง การออกแบบ และการใช้ ระบบการค านวณส าหรั บ งานทางด้ าน
ชีวการแพทย์ หัวข้ อประกอบด้ วยการความรู้พ้ ืนฐาน การนาเสนอ คาศัพท์ควบคุมในด้ านการแพทย์ และ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัลกอริทึมพื้นฐาน การแยกข้ อมูล การเรียกคืนข้ อมูล การค้ นหา หลักการการจาลอง
ข้ อมู ลและความรู้ ในด้ านชี วการแพทย์ และการแปรผลของแบบจาลองไปสู่ระบบอัตโนมัติท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ได้
วศช447 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
3(3-0-6)
BME447 Hospital Information System
บทบาทของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศ องค์กร และกระบวนการธุรกิจ
โรงพยาบาลอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์และแหล่งข้ อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารข้ อมูล การจัดการความรู้ ผลกระทบทางจริ ยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับโรงพยาบาล
วศช448 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์
3(3-0-6)
BME448 Medical Decision Support Systems
แนะนาระบบสนับสนุ นการตัดสินใจ สถาปั ตยกรรมของระบบสนับสนุ น การตัดสินใจ การ
จั ด การข้ อ มู ล การจั ดการแบบจาลอง การจั ด การองค์ค วามรู้ การจั ด การส่ว นเชื่ อ มโยงกับ ผู้ ใ ช้ ระบบ
สนั บ สนุ น การตัดสิน ใจแบบกลุ่ ม ระบบสนั บ สนุ น การตัดสิน ใจระดับ องค์กร แนวทางการพั ฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์
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วศช493 หัวข้ อพิเศษทางเวชสารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6)
BME493 Selected Study of Bioinformatic Topics
เรื่องศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับเวชสารสนเทศที่น่าสนใจสาหรั บนิสิตสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หัวข้ อปัจจุบันและพัฒนาการของเทคโนโลยีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพ
4.3 กลุ่มวิชาอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Instrumentations)
วศช431 อุปกรณ์การแพทย์และการตรวจวัดสภาพทางสรีรวิทยา
3(3-0-6)
BME431 Medical Instruments and Physiological Monitoring
ความดั น และอัต ราการไหลที่เ กี่ย วกั บ ระบบทางเดิ น หายใจ ความเข้ ม ข้ น ของก๊า ซในปอด
เซนเซอร์ท่ใี ช้ วัดปริมาณของสารประกอบในเลือด การวัดทางคลินิก หลักการของเครื่องเพสเมกเกอร์และดี
ฟิ บบิลเลเตอร์ อุป กรณ์ในการบ าบั ดโรค รั งสีวิ ทยา ภาพเอ็มอาร์ ไอ การบั นทึกภาพทางการแพทย์โดย
ใช้ อลั ตร้ าซาวด์ ความปลอดภัย และการเชื่อถือได้ ของอุปกรณ์ทางไฟฟ้ าและทางกลที่ใช้ ทางการแพทย์ และ
การป้ องกันปัญหาเชิงเทคนิคในอุปกรณ์ทางการแพทย์
วศช432 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงและอุปกรณ์เลเซอร์
3(3-0-6)
BME432 Optical Electronics and Laser Device
บุรพวิชา : ฟส101 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
คุณสมบัติของแสงทั่วไปและเลเซอร์ ทฤษฎีการเกิดเลเซอร์ ทฤษฎีไอสไตน์และแหล่งกาเนิดเลเซอร์ ลาแสง
เกาซ์ เ ซี ย น บทบาทของเลเซอร์ ใ นการประยุ ก ต์ ท่ัว ไปและการประยุ ก ต์ ใ นทางอิ เ ล็ค ทรอนิ ค ส์ วงจร
อิเล็คทรอนิคส์ท่ใี ช้ ร่วมกับเลเซอร์
วศช433 หุ่นยนต์ทางชีวภาพ
3(3-0-6)
BME433 Biorobotics
หุ่นยนต์เบื้องต้ น ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ ความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ
หุ่นยนต์ทางชีวภาพ องศาอิสระของหุ่นยนต์ การสร้ างสมการการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ สมการคิเนมาติกส์
และการแก้ ปัญหาวิ ศวกรรมหุ่ น ยนต์ด้ว ยคิ เนมาติ กส์ย้อนกลั บ การควบคุ มข้ อต่ อเคลื่ อ นที่ การควบคุ ม
ตาแหน่งและแรง เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ทางชีวภาพและหุ่นยนต์ทางการแพทย์
วศช434 การออกแบบระบบฝังตัว
3(3-0-6)
BME434 Embedded System Design
ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว เทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้ องในระบบฝังตัว
หลักการออกแบบระบบฝังตัว การควบคุมการรับข้ อมูลเข้ าและส่งข้ อมูลออก การสื่อสารบนระบบฝังตัว การ
จัดเก็บข้ อ มูล การเขียนโปรแกรมบนระบบฝังตัวและการเขียนโปรแกรมบนคอมพิ วเตอร์ หรื ออุปกรณ์
โทรศัพท์พกพาเพื่อใช้ งานร่วมกับระบบฝังตัว อุปกรณ์เชื่อมต่อในระบบฝังตัว การทดลองพัฒนาระบบฝังตัว
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วศช435 อุปกรณ์รับรู้ทางชีวการแพทย์
3(3-0-6)
BME435 Biomedical Sensors
พื้นฐานการใช้ เซ็นเซอร์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบสารกึ่งตัวนา เซ็นเซอร์เชิงกล
เซ็น เซอร์ แ ม่ เหล็ก เซ็น เซอร์ คลื่ น แม่ เหล็ก ไฟฟ้ า เซ็น เซอร์ ค วามร้ อ น เซ็น เซอร์ เคมี เซ็น เซอร์ ชี วภาพ
เซ็นเซอร์แบบวงจรรวมและการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับระบบ การพัฒนาใช้ และสร้ างอุปกรณ์และเครื่องมือวัด
เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุม ด้ วยเซ็นเซอร์ในวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์
วศช494 หัวข้ อพิเศษทางอุปกรณ์การแพทย์
3(3-0-6)
BME494 Special Topics in Medical Instrumentations
เรื่ อ งศึ ก ษาเฉพาะเกี่ ยวกั บ อุ ป กรณ์ ทางการแพทย์ ท่ีน่ า สนใจส าหรั บ นิ สิต สาขาวิ ศ วกรรมชี ว
การแพทย์ หัวข้ อปัจจุบันและพัฒนาการของเทคโนโลยีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่ รายชื่อคณาจารย์
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาดา
ตันติสถิระพงษ์

2

อาจารย์ ดร.ชไมพร
สุขแจ่มศรี

3

อาจารย์ ดร.ดิเรก
เสือสีนาค

4

รองศาสตราจารย์
นพ.ชลวิช จันทร์ลลิต

5

รองศาสตราจารย์
นพ.ภาวิน พัวพร
พงษ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
B.Eng.(Computer Engineering), 2549

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

National Univerisity of
Singapore, Singapore
M.Eng.Sc. (Biomedical Engineering), 2550 University of New South Wales,
Australia
Ph.D.(Biomedical Engineering), 2558
University of Birmingham, UK
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 2545
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D.(Mechanical Engineering), 2558
Imperial College London, UK
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า), 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วศ.ม.(อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์), 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้ า), 2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
แพทยศาสตรบัณฑิต, 2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดิกส์, 2546
แพทยศาสตรบัณฑิต, 2536
มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก,
มหาวิทยาลัยมหิดล
2540
วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล
2542
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว, 2545
แพทยสภา

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

57

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่ รายชื่อคณาจารย์
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาดา
ตันติสถิระพงษ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
B.Eng.(Computer Engineering), 2549
M.Eng.Sc. (Biomedical Engineering),
2550
Ph.D.(Biomedical Engineering), 2558
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 2545
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), 2549
Ph.D.(Mechanical Engineering), 2558

2

อาจารย์ ดร.ชไมพร
สุขแจ่มศรี

3

อาจารย์ ดร.ดิเรก
เสือสีนาค

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า), 2548
วศ.ม.(อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์),
2550
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้ า), 2555

4

รองศาสตราจารย์
นพ.ชลวิช จันทร์ลลิต

5

รองศาสตราจารย์
นพ.ภาวิน พัวพร
พงษ์

แพทยศาสตรบัณฑิต, 2541
วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์
โธปิ ดิกส์, 2546
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4 องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
ผู้ใช้ บัณฑิตต้ องการให้ บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้ าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได้ กาหนดรายวิชาการเตรียมความพร้ อมในประสบการณ์วิชาชีพ โดยสาหรับนิสิตที่เลือกเรียนแผนการ
ศึ ก ษาที่ 1 ก าหนดให้ นิ สิตสามารถเลื อกฝึ กงานในโรงพยาบาลหรื อ สถานประกอบการณ์ ท่ีเ กี่ยวกับ
เครื่องมือแพทย์ไม่ต่ากว่า 200 ชั่วโมง สาหรับนิสิตที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา กาหนดให้ ลงทะเบียน
เรี ยนรายวิ ชาการเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษาจานวน 3 หน่ วยกิต และการสหกิจศึกษาจานวน 6
หน่วยกิต โดยต้ องออกไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เพื่อหาประสบการณ์จริงกับโรงพยาบาล
หรือสถานประกอบการณ์ท่เี กี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เป็ นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา ซึ่งรายวิชาดังกล่าว
ถือว่าเป็ นการเสริมสร้ างประสบการณ์การเรียนรู้ภาคสนามให้ แก่นิสติ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดังนี้
1. มีทกั ษะในการปฏิบัติงานด้ านวิศวกรรมชีวการแพทย์จากสถานประกอบการ และมีความ
เข้ าใจในการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
2. บูรณาการความรู้ท่เี รียนมาเพื่อนาไปแก้ ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ เทคโนโลยี เครื่องมือและ
อุปกรณ์การแพทย์ได้ อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ ดี
4. มี ร ะเบี ยบวิ นั ย ตรงเวลา เข้ า ใจวั ฒ นธรรมองค์ก รและสามารถปรั บ ตัว เข้ า กับ สถาน
ประกอบการได้
5. มีความกล้ าในการแสดงออก และนาความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
แผนการศึ ก ษาที่ 1 ก าหนดให้ นิ สิ ต สามารถเลื อ กออกไปฝึ กงานในภาคฤดู ร้ อนของปี
การศึกษาที่ 3 แผนหลักสูตรสหกิจศึกษา กาหนดให้ นิสิตไปทางานกับโรงพยาบาลหรือสถานประกอบ
การณ์ท่เี กี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- ฝึ กงานทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ เลือกฝึ กได้ เต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
- วิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาปกติ
5 ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
แผนการศึกษาที่ 1 นิสิตต้ องทาโครงงานวิ ศวกรรม โดยนิสิตเลือกหั วข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ทางด้ านวิศวกรรมชีวการแพทย์ มาออกแบบ และสร้ างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
หรือผลงานทางวิชาการด้ านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้ นให้ มีการค้ นคว้ า
พัฒนา โดยแต่ละหัวข้ อโครงงานอาจมีผ้ ูเข้ าร่วมประมาณ 1-3 คน มีรูปแบบของรายงานและการสอบ
เพื่อประเมินผลให้ ได้ ตามเวลาที่กาหนด
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงการมีการเสนอหั วข้ อที่นิ สิตสนใจประกอบด้ วย จุ ดประสงค์ และขอบเขต วิ ธีการที่
ได้ รับอนุ มัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้ อ มีการค้ นคว้ า วิเคราะห์ พัฒนาเพื่อการสร้ างสรรค์ด้วย
ตนเองให้ เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นิสิตสามารถทางานเป็ นทีมคือทางานร่ วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถใช้ ภาษาเขียนและภาษาพูด
สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ ไขปัญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิตในภาคเรียนที่ 1 และ 3 หน่วยกิตในภาคเรียนที่ 2 ของปี
การศึกษาที่ 4
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการเตรียมโครงงานในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 4
เพื่ อเสนอหั วข้ อในรู ปแบบที่นิสิตสนใจ มีการค้ นคว้ า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมู ลและการเขียน
โครงการจัดเตรียมอาจารย์ให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล จัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3
คน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทาโครงงานโดยคณะกรรมการที่แต่ งตั้งโดยสาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ประเมินผลจากรายงานที่ได้ กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา นาเสนอ
ขั้นตอนและวิธกี ารทางานของนิสติ มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่ า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทกั ษะสื่อสาร

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ข้ อที่ 1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถ
สนทนาทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ ในประเด็นที่เหมาะสม
ข้ อที่ 2. ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อที่ 3. สามารถประยุ กต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่ทนั สมัยได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ข้ อที่ 4. มีทกั ษะในการสื่อสารข้ อมูลทั้งการพูด การเขียน และ
การสื่อความหมายโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์
2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับใช้ สงั คม
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ข้ อที่ 1. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
3. มีสมรรถนะของหลักสูตร สามารถใช้ ความรู้ ด้ านสมรรถนะของหลักสูตร
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ในการประยุกต์หรือ ข้ อที่ 1. มีทักษะในการประยุ กต์ ใช้ หรือออกแบบอุปกรณ์ใน
ออกแบบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้ องกับการแพทย์ ได้ การแก้ ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อ ที่ 2. มีทักษะในการใช้ ร ะเบีย บวิ ธีวิ จั ย ในการแก้ ปั ญ หา
เฉพาะทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม
และจริยธรรม

กลยุทธ์การสอน

1. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ ให้ นิสติ เรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม
และกระตุ้นให้ เกิดจิตสานึกสาธารณะ
ส่วนรวม
ดังนี้
- ใช้ กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่ างที่ได้ รับ
การยกย่องในสังคม
- ฝึ กเขียนโครงการ และทากิจกรรม
จิตอาสา/กิจกรรมเพื่อสังคม
- เขียนรายงานความรู้สกึ ที่มีต่อการทา
กิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการ
อภิปราย การวางแผน การปฏิบัติ การ
น าเสนอผลงาน และการสะท้ อ นคิ ด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้ างอิง แหล่ งข้ อมูล
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก แ ล ะ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
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ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม
และจริยธรรม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2. เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ซ า บ ซึ้ ง ใ น
วั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ใน
คุ ณ ค่ า ข อ ง ร ะ บ บ คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรม เสีย สละและซื่ อ สัต ย์
สุจริต

- กาหนดให้ มีวัฒ นธรรมองค์กรเพื่ อ
เป็ นการปลูกฝังให้ นิสิตมีระเบียบวินัย
การปฏิบัติตามกฎกติกาที่กาหนดหรือ
ได้ ตกลงกันไว้
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
การเสียสละและซื่อสัตย์สจุ ริต

- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต
ในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ม อบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม

3. มี วิ นั ย ต ร ง ต่ อ เ ว ล า
รับผิด ชอบต่ อตนเองและสัง คม
เคาระกฎระเบีย บและข้ อบัง คับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4. มี ภ าวะความเป็ นผู้ น าและผู้
ตาม สามารถท างานหมู่ ค ณะ
ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ข้ อ ขั ด แ ย้ ง
ตามล าดั บ ความส าคั ญ เคารพ
สิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของ
ผู้อ่นื รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
5. ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ประเมิ น ผลกระทบจากการใช้
ความรู้ท างวิ ศ วกรรมต่ อบุ ค คล
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม
6. มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการ
แ ล ะ วิ ช า ชี พ แ ล ะ มี ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้ าใจถึงบริบททาง
สังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่
ละสาขาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
แสดงออก หรือการไม่ ลอกงานคน
อื่น
- มีการการปลูกฝังความรับผิดชอบให้ - ประเมิน จากการมี วิ นั ย และพร้ อ ม
นิสติ โดยเริ่มตั้งแต่การเข้ าเรียนให้ ตรง เพรียงของนิสติ ในการเข้ าร่วมกิจกรรม
เวลา การส่ ง งานตามก าหนดเวลา เสริมหลักสูตร
ตลอดจนการแต่ ง กายที่เ ป็ นไปตาม
ระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
- ฝึ กนิสติ ให้ มภี าวะความเป็ นผู้นา การ - ประเมิ น จากการท ากิจ กรรม การ
ทางานกลุ่มนั้นต้ อ งฝึ กให้ ร้ ูหน้ าที่ของ ทางานเป็ นกลุ่ม
การเป็ นผู้นากลุ่มและการเป็ นสมาชิก
กลุ่ม

- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม - ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
ในการสอนทุ กรายวิช ารวมทั้งการจั ด หน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- กาหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
เป็ นการปลูกฝังให้ นิสิตมีระเบียบวินัย
การปฏิบัติตามกฎกติกาที่กาหนดหรือ
ได้ ตกลงกันไว้

- ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน
โอกาสต่างๆ

62

2.2 ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้

กลยุทธ์การสอน

- จั ด การเรี ย นการสอนที่ค รอบคลุ ม
ความรู้ในสาขาต่ างๆ อย่ างกว้ างขวาง
พร้ อมสอดแทรกแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา
- จั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะ
บู ร ณาการ และเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ
ปฏิบตั ิ (Active Learning)
- มี ก ารแนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ /การ
สืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเอง และฝึ กปฏิบัติ
ในทุกรายวิชา
- จั ด กิจ กรรมเพื่ อ ให้ เข้ า ใจและเห็น
คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อ่ ื น และสั ง คม
พร้ อมตั้งเป้ าหมายในการพัฒนาตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้ อม
2. มีความรู้และความเข้ าใจในทาง - ใช้ การสอนหลายรูปแบบโดยเน้ น
คณิตศาสตร์พ้ ืนฐานวิทยาศาสตร์ หลักทางทฤษฎีและการปฏิบตั เิ พื่อให้
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
เกิดองค์ความรู้
ประยุกต์ใช้ กบั งานทางด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง และ
การสร้ างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
3. มีความรู้และความเข้ าใจ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ น
เกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิง ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้ านทางวิศวกรรม
1. มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป

วิธีการวัดและประเมินผล
- กาหนดมาตรฐานการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics ทุก
รายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอภิ ป รายและการสะท้ อนคิ ด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูล
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก แ ล ะ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบตั ิ

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบตั ิ

- การสอบกลางภาคเรียน และปลาย
ภาคเรียน
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2.3 ด้านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทาง
ปัญญา

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ - กรณี ศึ ก ษาทางการประยุ ก ต์ ส าขา - การปฏิบัติของนิสติ อาทิ ประเมิน
ดี
วิศวกรรมศาสตร์
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
- การทดสอบโดยใช้ แ บบทดสอบ
หรือสัมภาษณ์
2. ส า ม า ร ถ ร ว บ ร ว ม ศึ ก ษ า - การศึกษา ค้ นคว้ า และรายงานทาง - การปฏิบัติของนิสติ อาทิ ประเมิน
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหา เอกสาร และรายงานหน้ าชั้นเรียน
และความต้ องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาทางด้ านวิศวกรรมได้ อย่างมี
ระบบรวมถึง
การใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการทางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.มีจินตนาการและความยืดหยุ่ น
ใ น ก า ร ป รั บ ใ ช้ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้ อย่างสร้ างสรรค์
5.สามารถสืบค้ นข้ อมูลและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ ด้วย
ตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
6. สามารถบู ร ณาการความรู้ ใน
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ใน
ศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
7. สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ข
ปั ญ หา ด้ วยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม
รวมถึงการประยุกต์ใช้ เครื่องมือที่
เหมาะสม อาทิ เช่ น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
8. สามารถใช้ ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุ กต์
แก้ ไขปัญหาในงานจริงได้

- การศึกษา ค้ นคว้ า และรายงานทาง - การปฏิบัติของนิสติ อาทิ ประเมิน
เอกสาร และรายงานหน้ าชั้นเรียน
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
- การทดสอบโดยใช้ แ บบทดสอบ
หรือสัมภาษณ์
- มอบหมายงาน Project โดยใช้ หลัก - ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
วินิจฉัย

- การศึกษา ค้ นคว้ า และรายงานทาง - การทดสอบโดยใช้ แ บบทดสอบ
เอกสาร และรายงานหน้ าชั้นเรียน
หรือสัมภาษณ์

- ฝึ กการแก้ ปั ญหาจากการสร้ าง - ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
สถานการณ์จาลอง
- ใช้ วิธกี ารสอนแบบวิจัยเป็ นฐาน

- ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ

- นิสิตทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรง - ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
จากสถานประกอบการ หรื อ สหกิ จ ในชั้นเรียน
ศึกษา
- ผลการฝึ กประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั บ ก ลุ่ ม ค น ที่
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถใช้ ค วามรู้ ใ น
สาขาวิ ช าชี พ มาสื่อ สารต่ อ สัง คมได้ ใ น
ประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเป็ นผู้รเิ ริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ ไขสถานการณ์เชิงสร้ างสรรค์ท้งั
ส่วนตัวและส่วนรวมพร้ อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรู้ท้งั ของตนเองและ
สอดคล้ องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

- ส่งเสริมให้ นิสิตกล้ าแสดงออก
และเสนอความคิดเห็นโดยการจัด
อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ เ ส ว น า ง า น ที่
มอบหมายที่ให้ ค้นคว้ า
ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ
- ส่งเสริมให้ นิสติ กล้ าแสดงออก
และเสนอความคิดเห็นโดยการจัด
อภิปรายและเสวนางานที่
มอบหมายที่ให้ ค้นคว้ า

- ประเมินจากผลงานการอภิป ราย
และเสวนา
- สังเกตจากพฤติกรรมจากการเข้ า
ร่วมกิจกรรม

- ปลูกฝังให้ มคี วามรับผิดชอบ
ต่อหน้ าที่ท่ไี ด้ รับในงานกลุ่ม
- ส่งเสริมให้ นิสติ กล้ าแสดงออก
และเสนอความคิดเห็นโดยการจัด
อภิปรายและเสวนางานที่
มอบหมายที่ให้ ค้นคว้ า
- ปลูกฝังให้ มคี วามรับผิดชอบ
ต่อหน้ าที่ท่ไี ด้ รับในงานกลุ่ม
- ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื

- ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิก
กลุ่มของนิสติ เป็ นระยะ พร้ อม
บันทึก พฤติกรรมเป็ นรายบุคคล

4. รู้จักบทบาทหน้ าที่ และมีความ
รับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื
ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้ อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้ านความ - ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการ
ปลอดภัยในการทางาน และการรักษา
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
สภาพแวดล้ อมต่อสังคม

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็ น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี
- ให้ นิสติ ได้ มกี ารประเมินตนเอง

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็ น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี
- ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิก
กลุ่มของนิสติ เป็ นระยะ พร้ อม
บันทึก
พฤติกรรมเป็ นรายบุคคล
- ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิก
กลุ่มของนิสติ เป็ นระยะ พร้ อม
บันทึก
พฤติกรรมเป็ นรายบุคคล
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์การสอน

1. มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์
สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้ องกับ
วิชาชีพได้ เป็ นอย่างดี

- ส่งเสริมการค้ นคว้ า เรียบเรียง
ข้ อมูลและนาเสนอให้ ผ้ อู ่นื เข้ าใจได้
ถูกต้ อง และให้ ความสาคัญในการ
อ้ างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูล

2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการ
แสดงสถิตปิ ระยุกต์ ต่อการแก้ ปัญหาที่
เกี่ยวข้ องได้ อย่างสร้ างสรรค์

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่ า ง ๆ ใ ห้ นิ สิ ต ไ ด้ วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์
เ ส มื อ น จ ริ ง แ ล ะ น า เ ส น อ ก า ร
แก้ ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค
การประยุ กต์เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ท่สี ามารถ
ประยุกต์ใช้ ในห้ องปฏิบตั กิ าร

วิธีการวัดและประเมินผล

- สังเกตพฤติกรรมนิสติ ด้ านความมี
เหตุผลและมีการบันทึกเป็ นระยะ

- ประเมิน จากเทคนิ คการน าเสนอ
โดยใช้ ทฤษฎีการเลือกใช้ เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ
คณิตศาสตร์และสถิติท่เี กี่ยวข้ องทาง
วิศวกรรมศาสตร์
- ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบ ายถึ ง ข้ อ จ ากัด เหตุ ผ ลในการ
เลือกใช้ เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อ
ชั้นเรียน
3. สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
- ส่ ง เสริ ม การค้ น คว้ า เรี ย บเรี ย ง - ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทนั สมัย ข้ อมูลและนาเสนอให้ ผ้ ูอ่ ืนเข้ าใจได้ การอภิปรายกลุ่ม
ได้ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ถูกต้ อง
- มอบหมายงาน หรื อ จั ด ให้ มีก าร
อภิปรายกลุ่ม
4. มีทกั ษะในการสื่อสารข้ อมูลทั้งการ - ส่งเสริมการค้ นคว้ า เรียบเรียง
- ประเมินจากการนาเสนอทั้งใน
พูด การเขียน และการสื่อความหมาย ข้ อมูลและนาเสนอให้ ผ้ อู ่นื เข้ าใจได้ รูปแบบรายงาน และแบบปากเปล่า
โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์
ถูกต้ อง และให้ ความสาคัญในการ
อ้ างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูล
5. สามารถใช้ เครื่องมือการคานวณ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา - ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอ
และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
ต่างๆ ให้ นิสติ ได้ วิเคราะห์
โดยใช้ ทฤษฎีการเลือกใช้ เครื่องมือ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรม สถานการณ์จาลองและสถานการณ์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ที่เกี่ยวข้ องได้
เสมือนจริง และนาเสนอการ
คณิตศาสตร์และสถิตทิ ่เี กี่ยวข้ องทาง
แก้ ปัญหาที่เหมาะสม
วิศวกรรมศาสตร์
-ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงข้ อจากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้ เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มกี ารนาเสนอต่อ
ชั้นเรียน
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2.6 ด้านทักษะพิสยั /สมรรถนะของหลักสูตร
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะ
พิสยั /สมรรถนะของ
หลักสูตร

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ หรือ
ออกแบบอุปกรณ์ในการแก้ ปัญหา
เฉพาะทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

-สาธิตการใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์
ในทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
- เตรียมการฝึ กปฏิบตั ทิ ่ตี ้ องความรู้
ความสามารถเชิงทักษะในการ
แก้ ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมชีว
การแพทย์
- มอบหมายงานในการฝึ กปฏิบตั กิ บั
เครื่องมือเฉพาะทางวิศวกรรมชีว
การแพทย์
- ฝึ กการใช้ ระเบียบวิธวี ิจัยในการ
แก้ ปัญหาสั่งงานจริงทางวิศวกรรมชีว
การแพทย์
- เตรียมการฝึ กปฏิบตั ทิ ่ตี ้ องใช้ ความรู้
ความสามารถในการใช้ ระเบียบวิธวี ิจัย
เพื่อแก้ ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมชีว
การแพทย์

- ประเมินและสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์
- ประเมินจากผลการแก้ ปัญหาและ
การนาเสนอ

2. มีทกั ษะในการใช้ ระเบียบวิธี
วิจัยในการแก้ ปัญหาเฉพาะทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์

- ประเมินผลจากแบบประเมินและ
กิจกรรมกลุ่ม
- ประเมินจากผลการแก้ ปัญหาและ
การนาเสนอ

3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้ านความรู้

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
2. เข้ า ใจและซาบซึ้ งในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สจุ ริต
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
4. มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานหมู่คณะ สามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง ตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุษย์
5. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ บุคคลองค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้ อม
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีค วามรั บผิ ดชอบในฐานะผู้ ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้ าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1. มีความรู้พ้ นื ฐานศึกษาทั่วไป
2. มีความรู้และความเข้ าใจในทางคณิตศาสตร์พ้ นื ฐาน วิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์
เพื่อประยุ กต์ ใ ช้ กับ งานทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เ กี่ยวข้ อง และการสร้ างนวัต กรรมทาง
เทคโนโลยี
3. มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้ านทางวิศวกรรม

67

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
3. ด้ านทักษะทางปัญญา

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้ องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาทางด้ านวิศวกรรมได้ อย่ างมีระบบรวมถึงการใช้
ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่ นในการปรับใช้ องค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องอย่ างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้ อย่างสร้ างสรรค์
5. สามารถสืบค้ นข้ อมูลและแสวงหาความรู้เ พิ่มเติมได้ ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
6. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
7. สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่เ หมาะสมรวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
8. สามารถใช้ ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ ไขปัญหาในงานจริง
ได้
4. ด้ านทักษะ
1. สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาต่างประเทศได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่ อ
บุคคลและความรับผิดชอบ สังคมได้ ในประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเป็ นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ ไขสถานการณ์เชิงสร้ างสรรค์ท้งั ส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้ อมทั้งแสดงจุ ดยืนอย่ างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้งั ของตนเอง และสอดคล้ องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. รู้จักบทบาทหน้ าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้ อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ านความปลอดภั ย ในการท างาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้ อมต่อสังคม
5. ด้ านทักษะการคิด
1. มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ เป็ นอย่างดี
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์
สื่อสารและการใช้
ต่อการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างสร้ างสรรค์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทนั สมัยได้ อย่ างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4. มีทกั ษะในการสื่อสารข้ อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้ สัญลักษณ์
5. สามารถใช้ เครื่องมือการคานวณและเครื่ องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้ องได้
6. ด้ า น ทั ก ษ ะ พิ สั ย / 1. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ อุปกรณ์ในการแก้ ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
สมรรถนะของหลักสูตร
2. มีทกั ษะในการใช้ ระเบียบวิธวี ิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 1
มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 2
มศว123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 1
มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 2
มศว131 ลีลาศ
มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว134 โยคะ
มศว135 ว่ายนา้

2

3

4

5

ความรู ้

6

1

2

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

4

5
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หลักสูตร
1 2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
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การสื่อสาร และการใช้
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
มศว136 แบดมินตัน
มศว137 เทนนิส
มศว138 กอล์ฟ
มศว139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา
มนุษย์
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ
สังคม
มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มศว243 การจัดการทางการเงินส่วน
บุคคล
มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้ อมที่ดี
มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม

2

3

  

4


5


ความรู ้

6


1


2


ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

3


1


2

3

4

  

5
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1

2

3

4 5

ทักษะ
พิสยั /
สมรรถนะ
ของ
หลักสูตร
1 2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4 5







 



  













 



  













 



  













 



  













 



  













 



  













 



  













 



  













 



  













 



  













 



  













 



  











70

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
มศว246 วิถชี ีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว248 พลังงานทางเลือก
มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
มศว253 สุนทรียสนทนา
มศว254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
มศว255 ธรรมนูญชีวิต
มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต
มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
มศว261 พลเมืองวิวฒ
ั น์
มศว262 ประวัตศิ าสตร์และพลัง
ขับเคลื่อนสังคม
มศว263 มนุษย์กบั สันติภาพ
มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

2

3

  

4


5


ความรู ้

6


1


2


ทักษะทางปัญญา

3


1


2

3

4

  

5


  















  



  















  



  















  



  















  



  















  



  
  
















ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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1

2

3

4 5

ทักษะ
พิสยั /
สมรรถนะ
ของ
หลักสูตร
1 2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4 5
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว268 การศึกษาทางสังคมด้ วย
กระบวนการวิจัย
มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและ
จริยธรรม
มศว354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั
นวัตกรรม
มศว355 พุทธธรรม
มศว356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวใน
สังคม

2

3

  

4


5


ความรู ้

6


1


2


3


1


2

3

4

  

5


  















  



  















  





















  



  















  



  















  



  















  



  















  



  















  



  















  





ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

6
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1

ทักษะ
พิสยั /
สมรรถนะ
ของ
หลักสูตร
1 2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

มศว358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนา
 
ชีวิตและสังคม
 
มศว361 มศว เพื่อชุมชน
 
มศว362 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
 
มศว363 สัมมาชีพชุมชน
 
มศว364 กิจการเพื่อสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คม103 เคมีท่วั ไป

คม193 ปฏิบตั กิ ารเคมีท่วั ไป
 

คณ114 คณิตศาสตร์ท่วั ไป
ฟส101 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1

ฟส181 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
 
วศช100 คณิตศาสตร์สาหรับ


วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
วศช205 คณิตศาสตร์สาหรับ


วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2

3

4

5

ความรู ้

6

1

2

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

4

5

6


















  



















  















































  
  
  





7


8

1

2

4 5

3

ทักษะ
พิสยั /
สมรรถนะ
ของ
หลักสูตร
1 2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4 5

































 



  













 



  













 



  













 



  













 



  









    



















 







 







  





















 







 









  

  

















 







 











    



















 







 











  



















 







 





























 

 







































































 



















73

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วศก108 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพื้นฐาน
วศก109 เขียนแบบวิศวกรรม
วศช203 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสาหรับ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
วศช204 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสาหรับ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
วศช110 กลศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วศช210 วัสดุวิศวกรรมและวัสดุชีวภาพ
วศช231 การวัดทางไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องมือวัด
วศช240 การออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วศช200 ระบบร่างกายมนุษย์สาหรับ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1

1

2

3





















































ความรู ้

4

5

6

1

2

















































































3

1

2

4

3

5

















































ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
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4 5
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4 5

2







1







8







7

ทักษะ
พิสยั /
สมรรถนะ
ของ
หลักสูตร
1 2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วศช201 ปฏิบตั กิ าร
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
วศช202 ระบบร่างกายมนุษย์สาหรับ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
วศช206 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมชีว
การแพทย์สาหรับระบบร่างกายมนุษย์ 1
วศช207 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมชีว
การแพทย์สาหรับระบบร่างกายมนุษย์ 2
วศช232 พื้นฐานวงจรดิจิตอลและวงจร
ตรรก
วศช233 วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์
วศช281 หลักการวิศวกรรมชีวการแพทย์
วศช300 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 2
วศช301 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 3
วศช302 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล

1

2

3




















































4

3

4

































6

1

2

3

1

























































































































































ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

2

5







ความรู ้



5

6

7

8






































































































































































































































4 5
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4 5
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ทักษะ
พิสยั /
สมรรถนะ
ของ
หลักสูตร
1 2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ





 







 



































































 





75

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วศช311 ชีวกลศาสตร์
วศช312 เทอร์โมฟลูอดิ ส์
วศช330 สัญญาณและระบบควบคุมทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วศช331 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
วศช332 อุปกรณ์ชีวการแพทย์
วศช333 ไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
วศช370 สถิตสิ าหรับวิศวกรชีวการแพทย์
วศช371 วิธวี ิทยาการวิจัยทางวิศวกรรม
วศช380 ฟิ สิกส์ชีวภาพ
วศช412 วิศวกรรมการฟื้ นฟูสภาพ
วศช460 วิศวกรรมโรงพยาบาล
วศช490 โครงงานวิจัยวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 1
วศช491 โครงงานวิจัยวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 2

1

2









































3

4






















































ความรู ้

5

6

1







































































2

3

1





































































ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา



2











3

4
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6
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4 5
  
  

3







ทักษะ
พิสยั /
สมรรถนะ
ของ
หลักสูตร
1 2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วศช489 การเตรียมความพร้ อมสหกิจ
ศึกษา
วศช499 สหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาเอกเลือก
วศช410 ฟิ สิกส์การสร้ างภาพทาง
การแพทย์
วศช411 การเข้ ากันได้ ทางชีววิทยา
วศช413 กลศาสตร์ของระบบไหลเวียน
โลหิต
วศช414 กลศาสตร์ของระบบหายใจ
วศช415 กลศาสตร์ของกล้ ามเนื้อและ
กระดูก
วศช416 อวัยวะเทียม
วศช450 พื้นฐานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
วศช451 แบบจาลองระบบทางชีววิทยา
วศช452 ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์

1

2

3

























































4

5







ความรู ้

6

1

2




























































3

1

2



















































































































































ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา



4

5

6

7
































































































3




































8

1

2

3
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1
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ทักษะ
พิสยั /
สมรรถนะ
ของ
หลักสูตร
1 2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

















3





4 5
 
















 





 





 





 





 






























77

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วศช480 เภสัชวิทยาเบื้องต้ นสาหรับ
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วศช492 หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรม
ชีวภาพ
วศช420 การประมวลผลสัญญาณและ
ภาพทางการแพทย์
วศช421 การวิเคราะห์สญ
ั ญาณ
ชีวการแพทย์
วศช422 เทคนิคการสร้ างแบบจาลองภาพ
สามมิติ
วศช423 การจดจารูปแบบ
วศช424 การมองเห็นทางคอมพิวเตอร์
วศช440 การออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์
วศช442 ปัญญาประดิษฐ์
วศช443 ทฤษฎีระบบฟัซซี
วศช444 ระบบประสาทเทียม

1

2

3


















































4

5




















































ความรู ้

6

1

2










































































3

1

2








































































ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา





4

5

6

7
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8

1

2

3



































































































  




























4 5

1

2

 





 





 





 

























 



 
 




 































ทักษะ
พิสยั /
สมรรถนะ
ของ
หลักสูตร
1 2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3

4 5




















































 





 







 





 









 





 









 





 


















78

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

วศช445 ความฉลาดทางชีววิทยา

วศช446 ชีวสารสนเทศศาสตร์

วศช447 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

วศช448 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาง

การแพทย์
วศช493 หัวข้ อพิเศษทางเวชสารสนเทศ

ศาสตร์
วศช431 อุปกรณ์การแพทย์และการ

ตรวจวัดสภาพทางสรีรวิทยา
วศช432 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงและ

อุปกรณ์เลเซอร์
วศช433 หุ่นยนต์ทางชีวภาพ

วศช434 การออกแบบระบบฝังตัว

วศช435 อุปกรณ์รับรู้ทางชีวการแพทย์

วศช494 หัวข้ อพิเศษทางอุปกรณ์

การแพทย์
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
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หลักสูตร
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ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
1.ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ท่กี าหนดสอดคล้ องกับความรับผิดชอบใน
หลักสูตร
2. ประเมินข้ อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายละเอียดวิชา
3. การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังนิสิตสาเร็จการศึกษา
1. สภาวะการมีงานทาของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้ าสัม ภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้ าทางานในสถานประกอบการ
3. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้ อมและความรู้จากสาขา วิชา
ที่เรียนในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อ คิดเห็น
ในการปรับหลักสูตรให้ ดีย่งิ ขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดไว้ ในหลักสูตร
2. มีแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00
3. ใช้ ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร ทั้งนี้นับรวมการ
ลาพักการศึกษาด้ วย
4. ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ท่มี หาวิทยาลัยฯ กาหนด
5. ไม่มีพันธะด้ านหนี้สนิ ใดๆ กับมหาวิทยาลัยฯ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. การปฐมนิ เ ทศอาจารย์ ใ หม่ เกี่ ย วกั บ บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิต
ในรายวิชา
2. ชี้ แจงปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายของหลั ก สู ต รมอบเอกสารที่เ กี่ ย วข้ อ งอาทิ
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
3. อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้ ส่ือ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผ้ ูเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
4. กาหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ คาปรึกษาแนะนา
5. ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. จัดให้ อาจารย์นาเสนอวิธีการสอนอย่างน้ อยปี การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาการสอน
3. การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
1. การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิ ชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับการพั ฒนาความรู้ และ
คุณธรรม
2. ส่งเสริมการทาวิจัยสร้ างองค์ความรู้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
3. จัดให้ อาจารย์ทุกคนเข้ าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
4. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ อาทิ การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็ นต้ น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้ วย
หัวหน้ าภาควิชา หรืออาจารย์ท่ไี ด้ รับมอบหมาย เป็ นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจาหลักสูตร
อีก 4 คน เป็ นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็ นผู้กากับและให้ คาแนะนา คณะกรรมการประจาหลักสูตรจะมีการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน กาหนดอาจารย์ผ้ ูสอน ติดตาม รวบรวมข้ อมูลต่างๆ อาทิ วิธีการสอน วิธี
สอบ การประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ์ เป็ นต้ น มาเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุม
ทุกภาคการศึกษา และมีการดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
1.1 เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัย โดยอาจารย์และนิสิตสามารถทันต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็ นผู้นาในการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้ านวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทาง
2. กระตุ้นให้ นิสิตเกิดความใฝ่ รู้ มีแนวทางการเรียนรู้ท่สี ร้ างความรู้ ความสามารถ ในวิชาการ
วิชาชีพที่ทนั สมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้ มีคุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
1.2 การดาเนินการ
1. ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ ทนั สมัย อย่างสม่าเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ปี
2. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้ มีท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. จัดให้ มีผ้ ูสอนและหรือผู้ช่วยสอน
4. กาหนดให้ อาจารย์ผ้ ูสอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
ตรงสาขาวิชาการที่สอน
5. สนับสนุนให้ อาจารย์ผ้ ูสอนเป็ นผู้นาทางวิชาการ และหรือเป็ นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะ
ด้ าน
6. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ ไปดูงานด้ านหลักสูตร ทั้งในและต่างประเทศ
7. มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ในหลักสูตรทุกปี
8. จัดทาฐานข้ อมูลทางด้ านนิสิต อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความร่ วมมือ
กับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา
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1.3 การประเมินผล การดาเนินการ
1. จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
2. จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา
3. จานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้
4. ผลการประเมินการเรียนการสอน
5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้ วยอาจารย์ภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ปี
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี
7. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2552 ก าหนดไว้ ตามผลการเรี ยนรู้ อย่ า งน้ อย 5 ด้ า น ได้ แ ก่ (1) ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
(2) ด้ านความรู้ (3) ด้ านทักษะทางปัญญา (4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ (5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลเรียนรู้ท้งั 5 ด้ านในมุมมองของผู้ใช้ บัณฑิตโดย
ผ่านแบบสารวจความพึงพอใจของนายจ้ างในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี
การส่ ง แบบส ารวจไปยั ง นายจ้ า งจากข้ อ มู ล ในแบบส ารวจการมี ง านท าที่ บั ณ ฑิ ต ต้ อ งกรอกข้ อ มู ล
รายละเอียดของนายจ้ างในการลงทะเบียนเพื่อเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 การได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการสารวจข้ อมูลจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่
ได้ งานทาหรือมีกจิ การเป็ นของตนเองที่มีรายได้ ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
เทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี การศึกษานั้นโดยใช้ แบบสารวจการมีงานทาที่บัณฑิตต้ องกรอก
ข้ อมูลสถานภาพการได้ งานทาในการลงทะเบียนเพื่อเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร
3. นิสิต
3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกาหนดเป้ าหมายและทบทวนจานวนรับนิสิตโดยคานึงถึง
ความต้ องการของตลาดแรงงานและสภาพความพร้ อมของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีอยู่โดยควบคุ ม
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดของสภาวิศวกร ทั้งนี้เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศ
มีการทบทวนเพื่ อ ให้ สะท้ อ นคุ ณภาพของนิ สิตที่เหมาะสมกับหลั กสูตร โดยกระบวนการรั บนิ สิตและ
เครื่ องมือหรื อข้ อมูลที่ใช้ ในการคัดเลือกต้ องมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ โปร่ งใส เปิ ดเผยและเป็ น
ธรรมกับผู้ท่ีสมัครเข้ ารั บการคัดเลื อก จึงจะทาให้ นิสิตที่รับเข้ าเรี ยนในหลั กสูตรมีคุณสมบัติข้ันต้ นทั้ง
ความรู้พ้ ืนฐานหรือประสบการณ์ท่เี พียงพอต่อการเรียนในหลักสูตร และมีศักยภาพในการเรียนจนสาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้เมื่อนิสิตได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าศึกษาในหลักสูตรแล้ ว คณะฯ
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หรือมหาวิทยาลัยต้ องมีการเตรียมความพร้ อมสาหรับนิสติ ในการศึกษาต่ อทั้งทางด้ านวิชาการและการใช้
ชีวิต โดยการจัดกิจกรรมเสริมในการปรับพื้นฐานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเข้ าค่ายและ
ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย
3.2 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาให้ แก่นิสิตทุกคน ตามรายชื่อที่
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอผ่านคณะฯ โดยการจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ท่ปี รึ กษามี
การควบคุมกากับให้ จานวนิสิตต่ออาจารย์ท่ปี รึ กษาเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด อาจารย์ท่ปี รึ กษามีการ
กาหนดเวลาในการให้ คาปรึ กษา มีการจั ดเก็บ ข้ อมู ลนิ สิตในการดู แ ล และแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ลในกลุ่ ม
อาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อการพัฒนานิสิตทั้งในด้ านผลการเรียน และลักษณะนิสัย รวมทั้งให้ ความช่วยเหลือ
นิสิตที่มีปัญหาทางด้ านการเรียนหรือต้ องการความช่วยเหลือด้ านอื่นๆ โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรี ยน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อขอคาแนะนาปัญหาต่างๆได้
3.3 การอุทธรณ์และการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒมี ก ารจั ด การที่ เ ปิ ดโอกาสให้ นิ สิ ต อุ ท ธรณ์ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ
โดยเฉพาะเรื่ อ งที่เ กี่ยวกับ วิ ช าการโดยนิ สิตที่ถู ก ลงโทษสามารถยื่น อุ ทธรณ์ผ่านกองกิจการนิ สิตเพื่ อ
ดาเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนในการพิจารณาคาอุทธรณ์
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวและทบทวนแผนด้ านอัตราการกาลั ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเป็ นประจาทุกปี และมีการพั ฒนา
อาจารย์ประจาหลั กสูตรที่มีอยู่ เดิมอย่ างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ หลั กสูตรมีความเข้ มแข็ง โดยอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต รต้ องมี จ านวนไม่ ต่ า กว่ าเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนดมี คุ ณ วุ ฒิ เ ป็ นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีความรู้ ทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต มีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาที่สอน
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผ้ ูรับ ผิดชอบหลัก สูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผ้ ู สอน จะต้ องประชุ ม
ร่วมกันในการวางแผนและการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ ความเห็นชอบการประเมินผล
ทุ ก รายวิ ช า เก็บ รวบรวมข้ อ มู ลเพื่ อ เตรี ย มไว้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ งหลั ก สูต ร ตลอดจนปรึ กษาหารื อ
แนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้ บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมากเพราะจะเป็ นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบั ติ ม าให้ กับ นิ สิต ดั ง นั้ น บางรายวิ ช าที่เ ห็น ว่ า มี ค วามส าคั ญ ส าหรั บ การน าไประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสถาน
ประกอบการจะต้ องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอย่างน้ อยรายวิชาละ 3 ชั่วโมง และ
อาจารย์พิ เ ศษนั้ น ไม่ ว่า จะสอนทั้ง รายวิ ช าหรื อ บางชั่ ว โมงจะต้ องเป็ นผู้ มีป ระสบการณ์ ต รงโดยผ่ า น
กระบวนการเลือกสรร และการเห็นชอบจากภาควิชา คณะกรรมการบริหารคณะ ตามลาดับ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจมีการกาหนดหรือทบทวนเนื้อหาสาระวิชา
ทางทฤษฎี แ ละการปฏิบั ติ ท่ีส ร้ า งโอกาสในการพั ฒ นาความรู้ แ ละทัก ษะเป็ นประจ าทุ กปี โดยมีก าร
ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้อาจมีการเปิ ดรายวิชาใหม่เพิ่มเติมให้ นิสิตได้
เรียน หรือมีการปรับปรุงเพิ่มสาระเนื้อหาที่เป็ นเรื่องทันสมัยเข้ าไป ทั้งนี้ต้องไม่มีความซา้ ซ้ อนกับเนื้อหา
รายวิชาที่มีอยู่เดิม และต้ องมีการกากับการเปิ ดรายวิชามีลาดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้ นิสิตมีพ้ ื น
ฐานความรู้ในการเรียนวิชาที่เป็ นรายวิชาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รายวิชาที่เปิ ดต้ องสนองความต้ องการของ
นิสติ มีความทันสมัย และเป็ นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ทุก ๆปี การศึ ก ษาหลั ก สูตรโดยคณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรมีการพิ จารณาทบทวนการ
กาหนดตัวผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนโดยคานึงถึงประสบการณ์และผลงานวิชาการ
ของผู้สอนเป็ นหลัก โดยมีการกากับมาตรฐานการทา มคอ3 และมคอ 5 ให้ ทนั สมัยในเนื้อหา มีกิจกรรม
การเรียนที่หลากหลาย และมีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ต้องมีการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มผู้เรียนให้ อยู่ในมาตรฐาน
เดี ย วกั น มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลายเน้ นทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ มี ก ารเรี ย นรู้ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ มีการศึกษาดูงาน และเมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ต้ องนาผลการประเมินการสอนอาจารย์มาพิจารณาเพื่อใช้ ในการปรับปรุงทักษะความสามารถด้ านการ
สอนของอาจารย์ผ้ ูสอน
5.3 การประเมินผูเ้ รียน
อาจารย์ผ้ ูสอนอาจมีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน โดยให้ นิสิตมีส่วนร่ วม โดยน้า หนักของ
องค์ประกอบในการประเมินต้ องสอดคล้ องกับจุ ดเน้ นของรายวิชาโดยใช้ การประเมินตามสภาพจริง มี
เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย อาทิ ข้ อสอบปรนัย อัตนัย การบ้ าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปาก
เปล่ า การวั ดทัก ษะการปฏิบัติงาน ซึ่ งต้ องสะท้ อนภาพการปฏิบัติงานจริ งในวิชาชี พ ทั้งนี้ ต้ องมีการ
วิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินคุณภาพนิสิต อาทิ การ
วิ พ ากษ์ ข้อ สอบ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ สอบ สร้ า งข้ อ สอบใหม่ ๆ เสมอ มี ค ลั งข้ อ สอบหรื อ เครื่ อ งมื อประเมิ น
ความสามารถที่วัดความรู้และการคิดสร้ างสรรค์ได้ นอกจากนี้ต้องมีการกาหนดเกณฑ์ประเมิน/การตัด
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เกรดที่ชัดเจน สอดคล้ องกับเกณฑ์ท่นี ิสติ มีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มีของ
คะนนในการตัดเกรดที่ชัดเจน
6. สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจาเป็ นสาหรั บใช้ ในการเรี ยนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็ นประจาทุ กภาค
การศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ทรั พยากรการเรี ยนรู้ของหลั กสูตร มีการจั ดเตรี ยมโดยสานั กหอสมดกลาง มศว องครั กษ์
ประกอบด้ วยหนังสือตาราเฉพาะทางที่เป็ นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตร
รวมทั้งสื่อสารสนเทศที่สามารถสืบค้ นข้ อมูลผ่านฐานข้ อมูลในระบบอินเตอร์ เน็ต โดยมีจานวนหนังสือ
อ้ างอิงและตารา 200,000 เล่ม วารสารทางวิชาการ 30 รายชื่อ ฐานข้ อมูลใน CD-ROM และระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อค้ นหาฐานข้ อมูลใน INTERNET ของสานักหอสมุดกลาง มศว. องครักษ์มากกว่า 10
ฐานข้ อมูล
6.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
คณะฯ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณในการจั ด ซื้ อหนั ง สื อ และมี ก ารประสานงานกั บ ส านั ก
หอสมุดกลาง มศว องครักษ์ ในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้ องเพื่อบริการให้ อาจารย์และนิสิตได้
ค้ นคว้ าและใช้ ประกอบการเรียนการสอนในการติดต่อประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละ
รายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จาเป็ นคณะมีการจัดสื่อการสอนอื่น
เพื่อใช้ ประกอบการสอนของอาจารย์อาทิเครื่องสื่อผสมโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องฉายสไลด์เป็ น
ต้ น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ทุกๆ ปี เจ้ าหน้ าที่ประจาสานักหอสมุดกลางฯ จะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือ และทา
หน้ าที่ประเมินความพอเพี ยงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้ าหน้ าที่ด้านโสตทัศนู ปกรณ์ ซึ่งจะอานวย
ความสะดวกในการใช้ ส่อื ของอาจารย์ทาหน้ าที่ประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ์
6.4.1 เป้ าหมาย
จั ด ให้ มี ห้ องเรี ย น ห้ องปฏิ บั ติ ก าร ระบบเครื อ ข่ า ย แม่ ข่ า ย อุ ป กรณ์ ก ารทดลอง
ทรัพยากร สื่อ และช่องทางการเรียนรู้ท่เี พียบพร้ อมทันสมัย
6.4.2 การดาเนินการ
1. จัดเตรียมห้ องปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
2. จัดให้ มีเครือข่ายและห้ องเรียนออนไลน์
3. จัดให้ มีห้องสมุดที่สามารถให้ บริการทั้งหนังสือ ตารา และสื่อดิจิตอล
4. จัดให้ มีห้องเรียนที่มีเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ที นั สมัย
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6.4.3 การประเมินผล
1. รวบรวมจั ดทาเป็ นสถิติจานวนเครื่ องมืออุปกรณ์ต่อหั วนิ สิต ชั่ วโมงการใช้ งาน
ห้ องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
2. จานวนนิสติ ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการฝึ กปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
3. สถิติของจานวนหนังสือ ตารา และสื่อดิจิตอล ที่มีให้ บริการ
4. ผลสารวจความพึงพอใจของนิสติ ต่อการให้ บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการ
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อย
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปี ท่แี ล้ ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา ด้ านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการ พัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1
2560


ปี การศึกษา
ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
2561 2562 2563 2564
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การประชุมร่ วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่ อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา/
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ท่มี ีความรู้ในการใช้ กลยุทธ์การสอน
2. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/อาจารย์ผ้ ูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์
ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
3. การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้ แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผ้ ูสอน
4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการ
สอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและประเมินผล
2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นิสติ โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา
3. การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปัจจุบนั และบัณฑิตผูส้ าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปี ที่ 4 ในภาคปลายก่อนสาเร็จการศึกษา ในรูป
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนิสติ กับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ทีป่ รึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้ อมูลในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องอื่นๆ
1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้ บัณฑิต
2. การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิผ้ ูใช้ งานนิสติ บัณฑิตใหม่ นักการศึกษา
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินที่ได้ รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก
เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (ระดับ)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการครบ 5 ข้ อ มีการดาเนินการครบ 7 ข้ อ มีการดาเนินการครบ 9 ข้ อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. อาจารย์ ป ระจ าวิ ช าทบทวนผลการประเมิ น ประสิทธิผลของการสอนในวิ ช าที่รั บ ผิ ดชอบใน
ระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากข้ อมูลที่ได้ รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการ
รายวิชา (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้ าภาควิชาผ่านอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
3. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการหลักสูตรประจาปี (มคอ.7) โดยรวบรวม
ข้ อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่ง
อานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิ สิต รายงานผลการประเมิน หลั กสูตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการดาเนินการ
หลักสูตรประจาปี เสนอหัวหน้ าภาควิชา
4. ประชุ มอาจารย์ป ระจาหลั ก สูตร พิ จ ารณาทบทวนสรุ ป ผลการดาเนิ น การหลั กสูตร จากร่ า ง
รายงานผลการดาเนินการหลั กสูตรและความคิดเห็นของผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการดาเนินการเพื่อใช้ ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
เสนอคณบดีผ่านหัวหน้ าภาควิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจาคณะ
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไม่
ปรับปรุงแก้ ไข

1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ ใ ห้
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
บุ ค ลากรทางด้ านวิ ศ วกรรมชี ว
การแพทย์แ ละนโยบายทางสังคม
ของประเทศในปั จจุ บัน เช่น การมี
ส่วนร่วมในกิจการเพื่อสังคม
2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ ใ ห้
ตอบสนองต่อความต้ องการรองรับ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยี และวิ ช าการทางด้ า น
การแพทย์ ท่ี มุ่ ง พั ฒ นาทางด้ าน
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มากขึ้น
3. ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของตลาดแรงงานทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชนในฐานะที่เ ป็ น
ประชาคมอาเซียน

ปรั บ ปรุ ง ในรายวิ ช า วศช412
วิ ศ วกรรมการฟื้ นฟู ส ภาพ ให้ มี
การลงพื้ นที่ เ พื่ อบริ ก ารชุ ม ชน
ใกล้ เคี ย งมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อน า
ความรู้ ที่ไ ด้ ศึ ก ษาไปช่ ว ยพั ฒ นา
ปรับปรุงสุขภาวะของชุมชนนั้นๆ
ปรับปรุงในรายวิชา วศช371 วิธี
วิทยาการวิจัยทางวิศวกรรม และ
อื่น ๆ โดยให้ ความสาคัญ กับ การ
คิ ด ค้ นและการเป็ นต้ นก าเนิ ด
แนวคิ ด ในการแก้ ปั ญหาทาง
วิศวกรรมต่างๆ

ไม่มี

ปรั บ ปรุ ง ในรายวิ ช า วศช 332
อุ ป กรณ์ ชี ว การแพทย์ ในมี ก าร
เรี ยนการสอนเกี่ยวกับมาตรฐาน
ทางอุตสาหกรรมต่างๆ และความ
ความปลอดภัยในเชิงวิศวกรรม
ปรับปรุงในรายวิชา โครงงานวิจัย
วิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ และ วิ ธี
วิทยาการวิจัยทางวิศวกรรม ในมี
การท าการวิ จั ย ค้ นคว้ า เพื่ อ
แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ที่
หลากหลาย รวมทั้ ง ปั ญ หาทาง
วิ ศ วกรรมในประเทศ โดยไม่
จาเป็ นต้ องมุ่งแต่การใช้ เทคโนโลยี
ขั้นสูงเท่านั้น

ไม่มี

4. พั ฒนาบุ คลากรด้ านการเรี ยนการ
สอน การ วิ จั ย และการบริ การ
วิชาการ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี
สั ง คมและวิ ช าการ ที่ ต้ อ งการลด
ความเหลื่ อ มล้า และมี ค วามเป็ น
สากลมากขึ้น

ไม่มี

ไม่มี
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2558
(ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 8 กันยายน 2559)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
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รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.42 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13
ตัวบ่งชี้)
มีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)
มีจานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4,5)
มีจานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3,6)
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย

4.02
3.00
3.81
3.25
3.00
3.42

0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

ผ่าน
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

หมายเหตุ

(2 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(4 ตัวบ่งชี้)
(1 ตัวบ่งชี้)
(13 ตัวบ่งชี้)

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1. เร่งแก้ไขและวางแนวทางในการประชาสัมพันธ์และจูงใจผู้ทสี่ นใจเข้าศึกษาต่อเพื่อลดการสละสิทธิ์
การเข้าศึกษา
2. หาช่องทางในการจัดการนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์
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บทนา
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Biomedical Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
25510091100579
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทาหน้าที่เป็นพลเมืองดีรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคมวิชาชีพและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
เสียสละ
2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งสาขาทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว
อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตนและการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไปเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
4. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางาน
เป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสมและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการ
ทางาน
5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคใน
การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะและสามารถนาไปบูรณาการเพื่อประกอบอาชีพ
ทางด้านวิศวกรรม
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รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน)
ลาดับ
1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
อาจารย์ ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์*

คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
สาขาวิชา
Ph.D. (Biomedical Engineering), 2545
M.Sc. (Engineering and Physical in Medicine), 2539
B.Eng. (Biomedical Engineering) 2537
อาจารย์ ดร.ชไมพร สุขแจ่มศรี*
Ph.D. (Mechanical Engineering), 2558
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2549
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2545
อาจารย์ ดร.ดิเรก เสือสีนาค*
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2555
วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์), 2550
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2548
รองศาสตรจารย์ นพ.ชลวิช จันทร์ลลิต แพทยศาสตร์บัณฑิต, 2541
ป.ชั้นสูงทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, 2545
วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, 2546
รองศาสตรจารย์ นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์ แพทยศาสตรบัณฑิต, 2536
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, 2540
วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, 2542
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว, 2545

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กาหนดขึ้น
ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กาหนดไว้
2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับ
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของ
หลักสูตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย
 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม
 สัมภาษณ์ และจดบันทึก
 อาจารย์ประจาหลักสูตร
 อาจารย์ผู้สอน
 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
 นิสิต/ศิษย์เก่า
 ผู้ใช้บัณฑิต
 ศึกษาจากเอกสาร
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ผลการประเมิน (สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี)
เกณฑ์การประเมิน

ผลการ
ดาเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่ผ่าน”)

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
1. จานวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจาเกิน
(ผ่าน)
ประจาหลักสูตร

กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

2. คุณสมบัติของ

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

อาจารย์ประจา

ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย

หลักสูตร

ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

(ผ่าน)

สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

ระยะเวลาที่กาหนด

สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมาย

(ผ่าน)

เหตุ สาหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่าน
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี)
เกณฑ์การประเมิน

ตัวตั้ง

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
ผลลัพธ์

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
47.27
11.00
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบ
30
40
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนิสิต
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
5
5
คุณวุฒิปริญญาเอก
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
2
5
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
8.00
5
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6 ( จานวน 13 ตัวบ่งชี้)

4.30

คะแนน
4.02
4.30

75

3.75

3

3
3
3
3
3.79
3

100

4.44
5

40.00

3.33

160.00

5

4
3
3

4
3.25
3
3

2
5

2
5

3
3
44.49
13
คะแนน

3
3

3
3
3

3.42
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ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการ
เหตุผล
(Key Performance Indicators)
ดาเนินงาน
(กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่ผ่าน”)
1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
ผ่าน
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
ผ่าน
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ผ่าน
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผ่าน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
ผ่าน
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
ผ่าน
การศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
ผ่าน
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ผ่าน
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ
ผ่าน
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ผ่าน
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ผ่าน
ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 4.30
5.00
คะแนน
จานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
11
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
100
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปีการศึกษา 2555 มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

136

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
คะแนน
ประกอบ
ผ่าน
ที่
1
2

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

-

4.30,3.75

4.02

ดีมาก

ผ่าน
2

-

3
4
5
6
รวม

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

(2.1,2.2)

3

3,3,3

-

-

3.00

ปานกลาง

-

-

3.79

ดี

-

3.25

ดี

-

3.00

ปานกลาง

2
4.02

3.42
3.42

ดี
ดี

(3.1,3.2,3.3)

3

3,4.44,4
(4.1,4.2,4.3)

4

3

1

(5.1)
-

3,2,5
(5.2,5.3,5.4)
3
(6.1)

7
3.34

4
3.25

13
ผลการประเมิน
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1: การกากับมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1.เร่งแก้ไขและวางแนวทางในการประชาสัมพันธ์และจูงใจผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อลดการสละสิทธิ์การ
เข้าศึกษา
2.หาช่องทางในการจัดการนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
การปฏิบัติที่ดี
เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม มีการบริการวิชาการสู่
ชุมชน โดยส่งเสริมกิจกรรมนิสิตในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เน้นการปฏิบัติฝึกฝนให้นิสิตสามารถ
คิดค้นนวัตกรรมโดยสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งกับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรมีการสร้างคนสายพันธ์
ใหม่ที่มีความพร้อมทางด้านกายภาพ ชีวภาพและมีจิตอาสา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
-

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรวางระบบการประเมินและจัดเก็บเอกสาร
อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. เพิ่ ม ช่ อ งทางการในการประเมิ น และจั ด เก็ บ
เอกสารการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ ง านท าหรื อ ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. หาตลาดเพื่อรองรับบัณฑิตจบใหม่
2.1ประชาสัมพันธ์ /หาแนวทางการทาความร่วมมือ
กับภาครัฐ และเอกชนเพื่อป้อนผลผลิตที่มีคุณภาพ
ออกสู่สังคม
2.2 เน้นการผลิ ตบัณฑิต ที่มีทักษะความสามารถที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1.ส่งเสริ มและให้โ อกาสนิ สิ ตในการเรียนรู้สู่ ชุมชน
ด้วยการลงพื้นที่และได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
2.ปลูกฝังจิตสานึกให้นิสิตในด้านบริการวิชาการและ
กิจกรรมสัมพันธ์

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
-

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของนิ สิ ต ก่ อ นเข้ า 1. เพิ่มโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา
ศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม
2. ให้ทุนการศึกษา/ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
2. เร่ ง ปรั บ ปรุ ง /หาวิ ธี ก ารดึ ง ดู ด นิ สิ ต ใหม่ เ พื่ อ ลด เรียนรู้ไปยังต่างประเทศ
จานวนการสละสิทธิ์
3. วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของอัตราการคงอยู่ที่
3. หาแนวทางเพิ่มอัตราการคงอยู่ของนิสิต
ลดลงและดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจาหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. อาจารย์มีความเสียสละสูง ทุ่มเวลาและความรู้
ความสามารถให้กับนิสิตและสาขาวิชา
2. อาจารย์มีความพร้อมทั้งเวลาและความรู้
ความสามารถที่จะให้นิสิต/นานิสิตไปสู่โลกภายนอก
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ดี

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. กระตุ้นการทาผลงานวิชาการและการขอตาแหน่ง 1. เพิ่มช่องทางการสนับสนุน/รางวัลในด้านการทา
ทางวิชาการ
วิจยั และผลงานทางวิชาการ
2. กาหนดอัตรากาลังให้เหมาะสมกับจานวนนิสิต
2. วางแผนอัตรากาลังฝนระยะยาว

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

ตัวบ่งชี้ 4.3 มีรายงานผลและมีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง ได้แก่ การคงอยู่และความพึง
พอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. เป็นหลักสูตรที่บูรณาการ สามารถนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้และมีความเชื่อมโยงกับชุมชน
2. เป็นหลักสูตรที่ฝึกฝนให้นิสิตมีความสามารถในการ
ประดิษฐ์และการทาวิจัย
3. มีการสอดแทรกการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. มีความร่วมมืออันดีกับคณะหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณะแพทยศาสตร์

จุดที่ควรพัฒนา
1. เพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อรองรับการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จัดหาช่องทาง/ทุนสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ให้
พอเพียงกับจานวนนิสิต

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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ภาคผนวก
Common DataSet
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558
ลาดับ

รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย

หมาย
เหตุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1 จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
52.0
คน
2 จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
11.0
คน
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต
47.27
คะแนน
4 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมิน
21.15
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5 จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
30
คน
6 จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทัง้ หมด
49
คน
7 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
75.00
ร้อยละ
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
4.02
คะแนน
คะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
9 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
12 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับนานาชาติ (0.40)
13 จานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภาอนุมตั ิ
ชิ้น
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ชิ้น
ที่ 2 (0.60)
16 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ชิ้น
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ชิ้น
ที่ 1 (0.80)
18 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
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หน่วย

หมาย
เหตุ

20 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
23 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
24 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
25 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
26 ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
27 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
28 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับนานาชาติ (0.40)
31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
ชิ้น
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
(0.60)
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ชิ้น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ
ก.พ.อ.(0.80)
35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ชิ้น
(0.80)
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ชิ้น
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
38 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก)
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
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41 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
42 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
43 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)
44 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
45 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก
5
47 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
5
48 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
100
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม
5.00
5 คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
50 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
2
51 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
40.00
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5
3.33
คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
53 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
1
วิชาการระดับชาติ (0.20)
54 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
55 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
2
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
56 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
57 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพือ่ อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
58 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ
ก.พ.อ. (0.40)
61 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
59 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.60)

หน่วย

หมาย
เหตุ

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
น้าหนัก
น้าหนัก

คน
คน
ร้อยละ
คะแนน

คน
ร้อยละ
คะแนน

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น
ชิ้น
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60

จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
(1.00)
จานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ (1.00)
จานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
(1.00)
จานวนตาราทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จานวนตาราทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
จานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)

62

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย

หมาย
เหตุ

ชิ้น
ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น
ชิ้น
7

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

8.00

น้าหนัก
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
147

ลาดับ

รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย

หมาย
เหตุ

82
83

ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
8.00
น้าหนัก
ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
84 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ชิ้น
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
85 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คน
86 จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชิ้น/คน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
87 คะแนนเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
4.30
คะแนน
คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

: สุชาดา ตันติสถิระพงษ์
: Suchada Tantisatirapong
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
: 02-649-5000 ต่อ 27062, 27051
: suchadat@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปริญญาตรี

B.Eng./ Computer Engineering

ปริญญาโท

M.Eng.Sc./ Biomedical Engineering

ปริญญาเอก

Ph.D./ Biomedical Engineering

สถาบัน

ปี ทีส่ าเร็จ

National University of Singapore,
Singapore
University of New South Wales,
Australia
University of Birmingham, UK

2549
2550
2558

ความเชี่ยวชาญ
Biomedical Signal and Image Processing, Human-Machine Interaction
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Noimanee S, Senavongse W, Tantisatirapong S, Noimanee K. Implement of medical application
over high speed wireless broadband network system in Thailand. International Journal of
Applied Biomedical Engineering 2015;8(1):29-38.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Tantisatirapong S, Dechwechprasit P, Senavongse W, Phothisonothai M. Time-frequency based
coherence analysis of red and green flickering visual stimuli for EEG-controlled applications.
Proceeding of the 2017 - 9th International Conference on Knowledge and Smart Technology;
2017 February 1-4; Pattaya, Thailand. doi: 10.1109/KST.2017.7886130.
Dechwechprasit P, Phothisonothai M, Tantisatirapong S. Time-frequency analysis of red-green
visual flickers based on steady-state visual evoked potential recording. Proceeding of the 9th
Biomedical Engineering International Conference; 2016 December 7-9; Luang Prabang,
Laos. doi: 10.1109/BMEiCON.2016.7859643.
Phothisonothai M, Tantisatirapong S, Aurasopon A. Automated determination of watermelon
ripeness based on image color segmentation and rind texture analysis. Proceeding of the
2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and
Communication Systems; 2016 October 24-27; Phuket, Thailand. doi:
10.1109/ISPACS.2016.7824766.
Preedanan W, Phothisonothai M, Senawongse W, Tantisatirapong S. Automated detection of
Plasmodium falciparum from Giemsa-stained thin blood films. Proceeding of the 2016 - 8th
International Conference on Knowledge and Smart Technology; 2016 February 3-6; Kantary
Hills Hotel, Chiangmai, Thailand. doi: 101109/KST.2016.7440501.
Puttapirat P, Phothisonothai M, Tantisatirapong S. Automated Segmentation of Erythrocytes
from Giemsa-Stained Thin Blood Films. Proceeding of the 2016 - 8th International
Conference on Knowledge and Smart Technology; 2016 February 3-6; Kantary Hills Hotel,
Chiangmai,Thailand. doi: 0.1109/KST.2016.7440503.
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3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
BME491
BME490
BME420
BME301
BME300
BME240
BME201

ชื่อรายวิชา
Biomedical Engineering Research Project II
Biomedical Engineering Research Project I
Medical Signal and Image Processing
Biomedical Engineering Laboratory III
Biomedical Engineering Laboratory II
Software Design and Development
Biomedical Engineering Laboratory I

4. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ าสมองเพื่ อ
เงินรายได้ คณะ
วั ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ขั บ ขี่ วิศวกรรมศาสตร์ มศว
ยานพาหนะ
การพัฒนาฐานข้ อมูลงานวิจัย คณะ
เงินรายได้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ มศว
การพั ฒนาวิธีจาแนกระยะของเชื้อ
เงินรายได้
พลาสโมเดี ย มฟาลซิ ป ารั ม จาก มหาวิทยาลัย มศว
ภาพถ่ายฟิ ล์มเลือดบางย้ อมสีกิมซ่า
แบบอัตโนมัติ

ปี งบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)
2551
หัวหน้ าโครงการ

2551

หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

: ชไมพร สุขแจ่มศรี
: Chamaiporn Sukjamsri
: อาจารย์
: ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
: 02-649-5000 ต่อ 27062, 27051
: chamaiporns@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

วศ.บ./ วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ม./ วิศวกรรมเครื่องกล
Ph.D./ Mechanical Engineering

สถาบัน

ปี ทีส่ าเร็จ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imperial College London, UK

2545
2549
2558

ความเชี่ยวชาญ
Biomechanics, Finite Element Method, Digital Volume Correlation
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Sukjamsri C, Geraldes DM, Gregory T, Ahmed F, Hollis D, Schenk S, Amis AA, Emery R, Hansen U.
Digital volume correlation and micro-CT: An in-vitro technique for measuring full-field interface
micromotion around polyethylene implants. J Biomech. 2015; 48(12): 3447–3454.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Sukjamsri C, Arun S, Suzuki B, Suzuki EY. Effects of miniscrew location on performance of
distalization appliance (iPANDA). Proceedings of the 2016 Biomedical Engineering
International Conference; 2016 December 7-9; Luang Prabang, Loas. doi:
10.1109/BMEiCON.2016.7859598.
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Potiwiput S, Praphant Th, Mai-orn A, Benyajati Ch, Sukjamsri Ch. Cementless prosthesis for
reconstructing shoulder with glenoid retroversion. Proceedings of the 2016 Biomedical
Engineering International Conference; 2016 December 7-9; Luang Prabang, Loas. doi:
10.1109/BMEiCON.2016.7859600.
Poonsri A, Charoenpong Th, Aimjirakul N, Sukjamsri Ch. Teeth Segmentation from Dental Xray Image by Template Matching. Proceedings of the 2016 Biomedical Engineering
International Conference; 2016 December 6-9; Luang Prabang, Loas. doi:
10.1109/BMEiCON.2016.7859599.
Potikanya S, Lertpithaksoonthorn T, Meechai A, Mungauamklang R, Keaokao P, Sukjamsri Ch
et al. Development of facial expression recognition by significant sub-region. Proceedings of
the 2016 8th International Conference on Knowledge and Smart Technology; 2016 February
3-6; Chiang Mai, Thailand. doi: 10.1109/KST.2016.7440480.
2. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
BME110
BME205
BME201
BME301
BME452

ชื่อรายวิชา
Mechanics for Biomedical Engineering
Mathematics for Biomedical Engineering II
Biomedical Engineering Laboratory I
Biomedical Engineering Laboratory III
Finite Element Analysis
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

: ดิเรก เสือสีนาค
: Direk Sueaseenak
: อาจารย์
: ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
: 02-649-5000 ต่อ 27062, 27051
: emg7849@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

วศ.บ./ วิศวกรรมไฟฟ้ า
วศ.ม./ อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์

ปริญญาเอก

วศ.ด./ วิศวกรรมไฟฟ้ า

สถาบัน

ปี ทีส่ าเร็จ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง

2548
2550
2555

ความเชี่ยวชาญ
Biomedical Electronics, Biomedical Signal Processing
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Sueaseenak D, Chanwimalueang T, Pintavirooj C, Sangworasil M. An accurate forearm EMG
signal classification method using two-channel electrode. EEJ Trans Electr Electron Eng.
2013;8(4): 328–338.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Sueaseenak D, Koeipensri T, Boonchoo Ph. The Development of Biosignal Processing System
(BPS-SWU V1.0) for Learning and Research in Biomedical Engineering. Proceeding of the
2016 9th Biomedical Engineering International Conference; 2016: 1-4; Luang Prabang,
Loas.
155

Sueaseenak D. Denoising of electrocardiogram measurement system based on statistical signal
processing. Proceeding of the 2016 IEEE 5th Global Conference on Consumer Electronics;
2016: 1-5; Kyoto. doi: 10.1109/GCCE.2016.7800349.
Sueaseenak D, Namjirachot N, Sukkit K. Accelerometer-based angle measurement system with
application in hospital bed. Proceeding of the 2015 8th Biomedical Engineering International
Conference; 2015: 1-4 ; Pattaya. doi: 10.1109/BMEiCON.2015.7399568.
Sanpamch A et al. A simulation of lung ablation using microwave thermal energy. Proceeding of
the 2015 IEEE MTT-S 2015 International Microwave Workshop Series on RF and Wireless
Technologies for Biomedical and Healthcare Applications; 2015: 227-228; Taipei. doi:
10.1109/IMWS-BIO.2015.7303859.
3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
BME231
BME331
BMI332
BME201
BME301
BME300

ชื่อรายวิชา
Metrology and Electrical instrumentations
Bioelectronics
Biomedical instrumentation
Basic Biomedical Engineering Lab
Biomedical Engineering Laboratory III
Biomedical Engineering Laboratory II

4. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

โครงการพัฒนาระบบวัดและ
ประมวลผลสัญญาณไฟฟ้ าหัวใจ

แหล่งทุน

เงินรายได้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ปี งบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)
2558
หัวหน้ าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

: นพ. ชลวิช จันทร์ลลิต
: Cholawish Chanlalit
: รองศาสตราจารย์
: ภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
:: chanlalit@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปริญญาตรี

แพทยศาตรบัณฑิต
(คณะแพทยศาสตร์)
วุฒิบตั รวิชาชีพเวชกรรม/
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์

สถาบัน

ปี ทีส่ าเร็จ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2541

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2546

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Chanlalit C, Phorkhar T. Posterolateral rotatory apprehension test in tennis elbow. J Med Assoc
Thai. 2015; 98(Suppl.10):S84-S87.
Chanlalit W. Variations of the Double Eyelid and the Upper Tarsus in Asians. J Med Assoc
Thai. 2015;98 Suppl 10:S61-5.
Phorkhar T, Chanlalit C. Functional Results in Arthroscopic Treatment in Patients with Chronic
Lateral Elbow Pain. J Med Assoc Thai. 2015;98 Suppl 10:S130-4.
Mombaerts I, Cameron JD, Chanlalit W, Garrity JA. Surgical debulking for idiopathic
dacryoadenitis: a diagnosis and a cure. Ophthalmology. 2014;121(2):603-9.
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Chanlalit C, Shukla DR, Fitzsimmons JS, An KN, O'Driscoll SW. Stress shielding
Posterolateral rotatory apprehension Variations of the Double Eyelid and the Upper

around radial head prostheses. J Hand Surg Am. 2012 Oct;37(10):2118-25.
doi:10.1016/j.jhsa.2012.06.020. PubMed PMID: 23021176.
Chanlalit C, Shukla DR, Fitzsimmons JS, An KN, O'Driscoll SW. The biomechanical effect of
prosthetic design on radiocapitellar stability in a terrible triad model. J Orthop Trauma. 2012
Sep;26(9):539-44. doi:10.1097/BOT.0b013e318238b3a2. PubMed PMID:
22377508.
Chanlalit C, Shukla DR, Fitzsimmons JS, An KN, O'Driscoll SW. Effect of hoop stress fracture
on micromotion of textured ingrowth stems for radial headreplacement. J Shoulder Elbow
Surg. 2012 Jul;21(7):949-54. Epub 2011 Aug 10.PubMed PMID: 21831662.
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

: นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์
: Pawin Puapornpong
: รองศาสตราจารย์
: ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: 02-6495000 ต่อ 10808, 0184242242
: pawin@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปริญญาตรี

แพทยศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
วุฒิบตั รวิชาชีพเวชกรรม/
สูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
อนุมตั บิ ตั รเวชศาสตร์ครอบครัว

สถาบัน

ปี ทีส่ าเร็จ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2536
2540

มหาวิทยาลัยมหิดล

2542

แพทยสภา

2545

ความเชี่ยวชาญ
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี )
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Puapornpong P, Raungrongmorakot K, Laosooksathit W, Hanprasertpong T, Ketsuwan S.
Comparison of Breastfeeding Outcomes Between Using the Laid-Back and Side-Lying
Breastfeeding Positions in Mothers Delivering by Cesarean Section: A Randomized
Controlled Trial. Breastfeed Med. 2017;12:233-237.
Paritakul P, Ruangrongmorakot K, Laosooksathit W, Suksamarnwong M, Puapornpong P. The
Effect of Ginger on Breast Milk Volume in the Early Postpartum Period: A Randomized,
Double-Blind Controlled Trial. Breastfeed Med. 2102;11:361-5.
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Puapornpong P, Raungrongmorakot K, Hemachandra A, Ketsuwan S, Wongin S. Comparisons
of Latching on between Newborns Fed with Feeding Tubes and Cup Feedings. J Med Assoc
Thai. 2102;98 Suppl 9 : S61-5.
Puapornpong P, Raungrongmorakot K, Manolerdtewan W, Ketsuwan S, Sinutchanan W. The
Number of Infant Feeding Positions and the -2Month Exclusive Breastfeeding Rates. J Med
Assoc Thai. 2102;98(11):1075-81.
Srisuwan S, Puapornpong P, Srisuwan S, Bhamarapravatana K, Suwannarurk K. Knowledge,
attitudes and practices regarding cervical cancer screening among village health volunteers.
Asian Pac J Cancer Prev. 2102;16(7):2895-8.
Puapornpong P, Raungrongmorakot K, Mahasitthiwat V, Ketsuwan S. Comparisons of the
latching on between newborns with tongue-tie and normal newborns. J Med Assoc Thai.
2102;97(3):255-9.
Puapornpong P, Raungrongmorakot K, Paritakul P, Ketsuwan S, Wongin S. Nipple length and
its relation to success in breastfeeding. J Med Assoc Thai 2013;96 Suppl 1:S1-4.
Puapornpong P, Neruntarat C. Prevalence of obstructive sleep apnea in pregnancy. Journal of
Medicine and Health sciences 2013;20(1):41-5.
Deetong-on T, Puapornpong P,PumipichetS, BenyakornS, Kitporntheranunt M, Kongsomboon
K.Prevalence and risk factors of mild cognitive impairment in menopausal women at HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. Thai J obstet Gynaecol 2013;21:110-6.
Baiya N, Ketsuwan S, Pachaiyapoom N, Puapornpong P. Mother’s Knowledge, latch score and
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พ.ศ.2555 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมชีวการแพทย์
2) มี 2 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาที่ 1
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต
แผนสหกิจศึกษา
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต

รายละเอียด

ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาต่างประเทศ
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. กลุ่มวิชาเอกเลือก
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรม
ชีวการแพทย์
2) มี 2 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาที่ 1
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
แผนสหกิจศึกษา
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต

แผนการศึกษา/จานวนหน่วยกิต
แผนการศึกษาที่ 1
แผนการศึกษาที่ 1
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
30
30
9
9
3
3
6
6
6
6
15
110
18

15
111
18

23

23

60
9
6
146

61
9
6
147
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รายละเอียด

ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาต่างประเทศ
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. กลุ่มวิชาเอกเลือก
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แผนการศึกษา/จานวนหน่วยกิต
แผนการสหกิจศึกษา
แผนการสหกิจศึกษา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
30
30
9
9
3
3
6
6
6
6
15
110
18

15
111
18

23

23

63
6
6
146

64
6
6
147

รายละเอียดเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชาทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

คม103 เคมีท่วั ไป
3(3-0-6)
CH103 General Chemistry
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้ าง
อะตอม ปริมาณสัมพั น ธ์ สมบัติแก๊ส ของเหลว
และสารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี สมดุลไอออน
จลนพลศาสตร์เคมี พั นธะเคมี ตารางธาตุ และ
แนวโน้ มของสมบัตขิ องธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเตติฟ
อโลหะและธาตุทรานซิชัน

คม103 เคมีท่วั ไป
3(3-0-6)
CH103 General Chemistry
ศึ ก ษาพื้ นฐานของทฤษฎี อ ะตอมและ
โครงสร้ า งอะตอม ปริ มาณสัมพั น ธ์ สมบัติแ ก๊ส
ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง สมดุ ล เคมี
สมดุ ล ไอออน จลนพลศาสตร์ เ คมี พั น ธะเคมี
ตารางธาตุ และแนวโน้ มของสมบัติของธาตุ ธาตุ
เรพพรีเซนเตติฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน

หมายเหตุ
- ปลี่ยนแปลง
เนื้อหารายวิชา

163

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
คม193 ปฏิบตั กิ ารเคมีท่วั ไป 1(0-3-0)
CH193 General Chemistry Laboratory
ปฏิบตั กิ ารสอดคล้ องกับรายวิชา คม103

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
คม193 ปฏิบตั กิ ารเคมีท่วั ไป 1(0-3-0)
-เปลี่ยนแปลง
CH193 General Chemistry Laboratory
เนื้อหารายวิชา
ฝึ กทักษะการใช้ อุปกรณ์พ้ ืนฐานทางเคมี
ความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการ ทาการทดลอง
และวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคง
ตั ว ของแก๊ ส การลดลงของจุ ด เยื อ กแข็ง การ
จั ด เรี ย งอนุ ภ าคในของแข็ง สมดุ ล เคมี อิน ดิ เ ค
เตอร์ จลนพลศาสตร์เ คมีการวิ เ คราะห์ คุ ณภาพ
ไอออนบวกและไอออนลบ

ฟส181 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1 1(0-3-0)
PY181 Introductory Physics Laboratory I
ปฏิบตั กิ ารสอดคล้ องกับรายวิชา ฟส 101

ฟส181 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1 1(0-3-0)

วศก108 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพื้นฐาน 2(1-3-2)
ME108 Basic Engineering Practices
ความส าคั ญ ของงานวิ ศ วกรรม ความ
เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องของศาสตร์ทางวิศวกรรมกับการ
ผลิ ต งานอุ ต สาหกรรม ทัก ษะพื้ นฐานของวิศ วกร
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องทุ่น
แรง ที่ใช้ ในขบวนการผลิตพื้นฐาน มาตรวิทยา ฝึ ก
การใช้ เครื่องมือ ที่ใช้ ปฏิบัติงานปรับแต่งขึ้นรูปโลหะ
แปรรูปโลหะ งานประกอบชิ้นส่วน งานเชื่อมไฟฟ้ า
และแก๊ส งานสารวจ งานคอนกรีต งานไม้ ระเบียบ
ปฏิบัติและความปลอดภัยในการทางาน และศึกษาดู
งาน
วศก109 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)
ME109 Engineering Drawing
เทคนิคการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร
รูปทรงเรขาคณิตประยุกต์ ทฤษฎีการเขียนภาพฉาย
แบบออโธกราฟฟิ ค การเขียนภาพฉาย การเขียน
ภาพพิคทอเรียล การกาหนดขนาดและภาพตัดการ
ร่ า งแบบเส้ น และระนาบขั้น พื้ นฐานสัญ ลั กษณ์ใ น
แบบวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้ า เครื่องกล

วศก108 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 2(1-3-2)

PY181 Introductory Physics Laboratory I
ปฏิ บั ติ ก ารทางฟิ สิ ก ส์ ท่ี เ กี่ ย วข้ องกั บ
หลักการวัดพื้นฐาน ค่าความคลาดเคลื่อน และเลข
นัยสาคัญ, กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพ
ยืดหยุ่น ,กลศาสตร์ของไหล ,อุณหพลศาสตร์ ,การ
เคลื่ อ นที่แ บบกวัด แกว่ งและปรากฎการณ์ค ลื่ น ,
และทัศนศาสตร์เบื้องต้ น

- ปรับเนื้อหา
รายวิชา

-เปลี่ยน
ME108 Basic Engineering Practices
คาอธิบาย
หลั กการพื้ นฐานทางวิ ศวกรรม ทักษะ รายวิชา
การใช้ เครื่องมือกล งานวัดละเอียด งานตะไบ งาน
เจี ย รนั ย งานตั ด งานกลึ ง งานเชื่ อม ตลอดจน
พื้นฐานของการแปรรูป ระเบียบปฏิบัติและความ
ปลอดภัยในการทางาน

วศก109 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)
-เปลี่ยน
ME109 Engineering Drawing
คาอธิบาย
ทั ก ษะการใช้ เครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์ รายวิชา
มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรและ
ตัวเลข เรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิ ก
การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิ กและการเขียนภาพสาม
มิติ การกาหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน ภาพ
ตั ด มุ ม มองช่ ว ยและแผ่ น คลี่ การเขี ย นภาพร่ า ง
เกลียว สลักเกลียวและแป้ นเกลียว สัญลักษณ์ในงาน
เขี ย นแบบ การเขี ย นแบบรายละเอี ย ดและการ
ประกอบชิ้นส่วน การเขียนแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์
ช่วยขั้นต้ น
164

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
วศฟ111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
EE111 Mathematics for Engineering I
เส้ น ระนาบ และผิ ว ในปริ ภู มิ ส ามมิ ติ
พี ชคณิต เวกเตอร์ในระบบสามมิติ การวิเคราะห์
เวกเตอร์ การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟั งก์ชันค่า
เวกเตอร์ แคลคูลัสของฟั งก์ชันค่าจริงสองตัวแปร
แคลคูลัสของฟั งก์ชันค่ าจริงหลายตัวแปรและการ
ประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้ น ปริพันธ์ตามผิวทฤษฏีบท
ของกรีน ทฤษฏีบทของสโตค สมการเชิงอนุ พันธ์
อันดับหนึ่งและสูงกว่าหนึ่ง และการหาผลเฉลยด้ วย
วิธตี ่าง ๆ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้ นและการ
แก้ ด้ ว ยวิ ธีต่ า ง ๆ ผลการแปลงลาปลาซ ผลการ
แปลงลาปลาซผกผัน
วศฟ211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
EE211 Mathematics for Biomedical
Engineering II
สมการเชิ งผลต่ า งอันดับหนึ่ ง สมการเชิ ง
ผลต่างอันดับสองเอกพันธ์และไม่เอกพันธ์ สมการ
เชิงผลต่ างโคชี -ออยเลอร์ อนุ กรมฟู เ รียร์ ฟู เรีย ร์
อินทิกรัล ผลการแปลงฟู เรียร์ สมการเชิงอนุ พันธ์
ย่อย และปัญหาค่าขอบเขต ระนาบเชิงซ้ อน ฟังก์ชัน
เชิงซ้ อน ฟั งก์ชันวิเคราะห์ สมการโคชี -รีมันน์ การ
ส่งคงแบบ การหาอนุพันธ์ ทฤษฎีบทของค่าเรซิดู

วศก122 กลศาสตร์วิศวกรรม13(3-0-6)
ME122 Engineering Mechanics I
บทนาเกี่ยวกับสถิตศาสตร์ ระบบแรงใน
สองมิติและสามมิติ การหาแรงลัพธ์ การสมดุลใน
สองมิติและสามมิติของอนุ ภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
สถิตศาสตร์ของไหล โครงสร้ าง โครงและเครื่องจักร
ศูนย์กลางมวล เซนทรอยด์ของเส้ น พื้นที่ปริมาตร
และวัตถุผสม ทฤษฎีแพพพัส ผลของแรงภายนอก
และภายในคาน สายเคเบิล ความเสียดทาน กฎการ
เคลื่อนที่ข้อที่สองของนิว ตัน งานเสมือนโมเมนต์
ความเฉื่อยของพื้นที่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
วศช100 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 1 3(3-0-6)
BME100 Mathematics for Biomedical
Engineering I
เส้ น ระนาบ และผิ ว ในปริ ภู มิ ส ามมิ ติ
พีชคณิต เวกเตอร์ในระบบสามมิติ การวิเคราะห์
เวกเตอร์ การหาอนุ พันธ์และปริพันธ์ของฟั งก์ชัน
ค่ าเวกเตอร์ แคลคูลัสของฟั งก์ชันค่ าจริงสองตัว
แปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและ
การประยุกต์ ปริพันธ์และทฤษฏีบทสาหรับเทอร์
โมฟลูอดิ สมการเชิงอนุพันธ์อนั ดับหนึ่งและสูงกว่า
หนึ่ ง ระบบสมการเชิ ง อนุ พั น ธ์เ ชิ ง เส้ น ผลการ
แปลงลาปลาซ ผลการแปลงลาปลาซผกผัน
วศช205 คณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ วิ ศ วกรรมชี ว
การแพทย์ 2 3(3-0-6)
BME205 Mathematics for Biomedical
Engineering II
ปั ญ หาสมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ส ามัญ อัน ดับ
สองและอัน ดั บ สูง สมการออยเลอร์ -โคชี การ
ประยุ กต์วงจรไฟฟ้ าและการเคลื่อนที่เชิงกล ผล
เฉลยอนุ กรม วิ ธีเชิ ง ตัว เลขทั่ว ไป สมการเชิ ง
อนุ พันธ์ย่อย อนุ กรมฟูเรียร์ ฟูเรียร์อินทิกรัล ผล
การแปลงฟูเรียร์ ระนาบเชิงซ้ อน ฟังก์ชันวิเคราะห์
เชิงซ้ อน อินทิกรัลเชิงซ้ อน ทฤษฎีบทปริพันธ์ของ
โคชี อนุกรมเชิงซ้ อน ทฤษฎีบทส่วนตกค้ าง
วศช110 กลศาสตร์สาหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(3-0-6)
BME110 Mechanics for Biomedical
Engineering
บทนาเกี่ยวกับสถิตศาสตร์ ระบบแรงใน
สองมิติและสามมิติ การหาแรงลัพธ์ การสมดุลใน
สองมิติและสามมิติของอนุ ภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
โครงสร้ าง โครงและเครื่องจักร ศูนย์กลางมวล
เซนทรอยด์ของเส้ น พื้นที่ปริมาตร ผลของแรงต่อ
คาน สายเคเบิล ความเสียดทาน งานเสมือน

หมายเหตุ
-เปลี่ยนรหัส
ปรับปรุงชื่อและ
คาอธิบาย
รายวิชา

-เปลี่ยนรหัส
ปรับปรุงชื่อและ
คาอธิบาย
รายวิชา

-เปลี่ยนรหัส
ปรับปรุงชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา
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วศ201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
EG201 English for Specific Purposes I
ทัก ษะการใช้ ภาษาอัง กฤษทางด้ า นการ
เขียน การอ่านและการสื่อสารในระดับที่สงู ขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ
ทางของผู้เรียน

วศ202 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
EG202 English for Specific Purposes I
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทางด้ านการ
เขียน การอ่านและการสื่อสารในระดับที่สงู ขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ
ทางของผู้เรียน
วศอ222 วัสดุวิศวกรรม
INE222 Engineering Materials
และ วศช310 วัสดุทางชีวภาพ
BME310 Biomaterials
โครงสร้ างพื้ นฐานของวัส ดุวิศวกรรม ชนิ ด
คุณสมบัติ และการทดสอบวัสดุท่มี ีความสาคัญต่องาน
อุตสาหกรรมเฟสไดอะแกรม กรรมวิธีทางความร้ อ น
การกัดกร่อนวัสดุโลหะประเภทต่างๆ วัสดุอโลหะ โพลิ
เมอร์ เซรามิกส์ วัสดุสังเคราะห์ จุดกาเนิดความเสียหาย
การตรวจสอบ และการป้ องกันและเลือกใช้ วัสดุ
วัสดุทางชีวภาพต่างๆ คุณสมบัติการยืดหยุ่น
คุณสมบัติวัสดุ กลศาสตร์การแตกหัก และการวิเคราะห์
ความเค้ น ความเครียด ข้ อจากัด การนาไปใช้ งานและ
การประยุกต์ใช้ ในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
วศช231 มาตรวิทยาและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้ า 3(30-6)
BME231 Metrology and Electrical Instrumentations
มาตรวิ ท ยา นิ ย ามและระบบของการวั ด
หน่ ว ยของการวั ด มาตรฐานของการวั ด ความ
เที่ยงตรง และความแม่นยาในการวัดความคลาดเคลื่อน
และการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด การ
สอบเทียบ เครื่องมือวัด การทดสอบความน่าเชื่อถือใน
เชิง การวัดของเครื่องวัด คุณสมบัติทางสถิตย์ และทาง
พลศาสตร์ ของเครื่องมือวัด การวัดปริ มาณทางไฟฟ้ า
เครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้ า วงจรบริดจ์แบบต่าง ๆ
การชดเชย ค่าการวัดปริมาณทางไฟฟ้ า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
วศช203 ภาษาอั ง กฤษเฉพาะทาง ส าหรั บ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
BME203 English for Specific Purposes in
Biomedical Engineering I
ทั ก ษะการใช้ ภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช้ ในการ
ประกอบอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ในด้ านการเขียน การอ่านและการสื่อสารในระดับ
ที่สงู ขึ้นจากระดับพื้นฐาน
วศช204 ภาษาอั ง กฤษเฉพาะทาง ส าหรั บ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
BME204 English for Specific Purposes in
Biomedical Engineering II
ทัก ษะการใช้ ภ าษาอัง กฤษที่ใช้ ใ นการ
ประกอบอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ขั้นสูง ในด้ านการเขียน การอ่านและการสื่อสาร
วศช210 วัสดุวิศวกรรมและวัสดุชีวภาพ
BME210 Engineering and Bio- Materials
โครงสร้ า งพื้ นฐานของวั ส ดุ วิ ศ วกรรม
ชนิด คุ ณสมบัติวัสดุ คุณสมบัติด้า นการยืดหยุ่ น
กลศาสตร์ การแตกหั ก และ การวิเ คราะห์ ความ
เค้ นและความเครียด เฟสไดอะแกรม กรรมวิธที าง
ความร้ อน วัสดุอโลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ วัสดุ
สังเคราะห์ วัสดุทางชีวภาพ ข้ อจากัด การนาไปใช้
งานและกา รประ ยุ กต์ ใ ช้ ในง านวิ ศ วกรรม
ชีวการแพทย์

หมายเหตุ
-เปลี่ยนรหัส
ปรับปรุงชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

-รวมวิชา วศอ
222 วัสดุ
วิศวกรรม
และวศช310
วัสดุทางชีวภาพ
เข้ าด้ วยกัน เป็ น
วศช210 วัสดุ
วิศวกรรมและ
วัสดุชีวภาพ

วศช231 การวัดทางไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และ -ปรับปรุงชื่อ
และคาอธิบาย
เครื่องมือวัด 3(3-0-6)
รายวิชา
BME231 Electrical and Electronics
Measurements and Instrumentation
หลั ก การของระบบการวั ด ความ
ผิดพลาดของระบบวัด คุณสมบัติของระบบการวัด
และเครื่ อ งมื อ วั ด การวั ด ปริ ม าณทางกายภาพ
ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณและการรบกวนใน
ระบบการวัด
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หมายเหตุ

วศช331 อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ 3(3-0-6)
BME331 Medical Electronics
แหล่ ง กาเนิ ดและระบบการนาสัญญาณชี ว
ไฟฟ้ า การวัดระบบไฟฟ้ าของร่างกายสิ่งมีชีวิต หลักการ
เบื้องต้ นของอิเล็กโทรดและทรานสดิวเซอร์ อิเล็กโตรด
ส า ห รั บ สั ญ ญ า ณ ชี ว ภ า พ ว ง จ ร ข ย า ย สั ญ ญ า ณ
อิเล็กทรอนิ กส์แบบต่างๆ ที่น ามาใช้ ทางชี วการแพทย์
วงจรขยาย วงจรกรอง และวงจรปรั บ สภาวะของ
สั ญ ญาณต่ า งๆ ระบบแสดงผลรู ป แบบต่ า งๆ ความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้ าและการทดสอบ
วศช371 วิธวี ิทยาการวิจัยทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
BME371 Research Methodology in Engineering
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนการ
วิจั ย การออกแบบการวิ จั ย การวางแผนการทดลอง
เทคนิคการรวบรวมข้ อมูล เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวม
ข้ อมูล รูปแบบการวิจัย ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนโครงการวิจัย และการ
เขียนรายงานการวิจัยทางวิศวกรรม รวมถึง จริ ยธรรม
ของการวิจัย
วศช380 ฟิ สิกส์ชีวภาพ 3(3-0-6)
BME380 Biophysics
บุรพวิชา : ฟส101 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
ส ม บั ติ ก า ร ยื ด ห ด ตั ว ข อ ง ก ล้ า ม เ นื้ อ
กลศาสตร์การไหลของโลหิตและระบบหมุนเวียนโลหิต
ปรากฏการณ์ของคลื่นในการได้ ยินปฏิสัมพันธ์ของแสง
กับชีวโมเลกุล ภาพและการมองเห็น การแก้ ไขชดเชย
การมองเห็น การเกิดและระบายความร้ องของร่ างกาย
หลั ก กลศาสตร์ ส ถิติ ของการซ้ อ นทับของโปรตี น การ
เคลื่ อ นที่ข องแสงในเนื้ อเยื่ อ ทางชี ว ภาพ การน าของ
กระแสประสาทตลอดจนการเคลื่อนผ่านเนื้อเยื่อ
วศช440 การออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
3(3-0-6)
BME440 Medical Expert Systems Design
ระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ระบบ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญในงานวิ ศ วกรรม การค้ น หาค าตอบของ
ปั ญ หา วิ ธีก ารแทนความรู้ กลไกการอนุ ม านความรู้
กระบวนการอนุ ม านความรู้ ภายใต้ ค วามไม่ แ น่ น อน
กระบวนการทางวิศวกรรมความรู้ ภาษาคอมพิวเตอร์
และเครื่องมือสาหรับการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ การ
ออกแบบและพั ฒ นาเปลื อ กระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญ การ
ออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ตัวอย่างการ
ออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

วศช331 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 3(3-0-6) -ปรับปรุงชื่อ
BME331 Medical Electronics
และคาอธิบาย
แหล่ ง ก าเนิ ด และสั ญ ญาณต่ า งๆ จาก รายวิชา
ร่ างกายมนุ ษย์ หลักการเบื้องต้ น ของอิเ ล็กโทรดและ
ทรานสดิ ว เซอร์ ท างการแพทย์ วงจรขยายสั ญ ญาณ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท่ีน ามาใช้ ทางการแพทย์ วงจรปรั บ
สภาวะของสัญญาณ วงจรกรองความถี่ ระบบแสดงผล
ความปลอดภัยทางไฟฟ้ าและการทดสอบ

วศช371 วิธวี ิทยาการวิจัยทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
BME371 Research Methodology in Engineering
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอน
การวิ จั ย การออกแบบระบบการแก้ ปั ญ หา การ
แก้ ปั ญ หาปลายเปิ ด เทคนิ ค การสร้ างความคิ ด
สร้ างสรรค์ การวางแผนการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ ใน
การรวบรวมข้ อมูล การเขียนโครงการวิจั ย และการ
เขียนรายงานการวิจัยทางวิศวกรรม รวมถึงจริยธรรม
ของการทาวิจัย
วศช380 ฟิ สิกส์ชีวภาพ 3(3-0-6)
BME380 Biophysics
บุรพวิชา : ฟส101 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
ฟิ สิ ก ส์ ข อ งการหดตั ว ของก ล้ ามเนื้ อ
กลศาสตร์ของกล้ ามเนื้อกระดูก ระบบไหลเวียนและ
การไหลของโลหิตในระบบหลอดเลือดและหัวใจ การ
ได้ ยินและประสาทเวสติบูลาร์ ระบบเวสติบูล าร์ แ ละ
การรับรู้สมดุลของการเคลื่อนไหว ระบบประสานการ
เคลื่ อ นไหวและทรงตั ว การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ข อง
ร่างกาย

-ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

วศช412 วิศวกรรมการฟื้ นฟูสภาพ 3(3-0-6)
BME412 Rehabilitation Engineering
ทฤษฎีพ้ ืนฐานและการปฏิบัติงานเชิงอาชีพ
ของวิศวกรรมศาตร์ด้านคลินิกต่อการฟื้ นฟูคนไข้ และ
คนที่มีความต้ อ งการพิ เ ศษ วิธีก ารประเมิน หน้ าที่ท่ี
คงเหลือ อยู่ ของร่ างกายและความสัมพัน ธ์ของหน้ าที่
ดังกล่าวต่อความพิการทางร่างกายที่มีอยู่ เทคโนโลยี
ของการวิเคราะห์ และการช่วยการเคลื่อนไหว

-สลับรายวิชาโดย
ให้ วศช440 การ
ออกแบบระบบ
ผู้เชี่ยวชาญทาง
การแพทย์ ไปอยู่
หมวดวิชาเอกรวม
เลือก และให้ วศช
412 วิศวกรรมการ
ฟื้ นฟูสภาพ มาอยู่
หมวดเอกบังคับ
แทน

-ปรับปรุงคา
บรรยายรายวิชา

167

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
วศช490 โครงงานวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 1(03-0)
BME490 Biomedical Engineering Research Project I
ศึ ก ษาและค้ น คว้ า วิ จั ย เป็ นกลุ่ ม หรื อ เดี่ ย ว
ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ท่ปี รึกษาโครงงานวิจั ย
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยแต่ละกลุ่มต้ องทาการ
สารวจ ศึกษา และวิเคราะห์งานวิจัยทางด้ านวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ท่ผี ่านมา เพื่อจัดทาข้ อเสนอสาหรับการทา
โครงงานวิ จั ย ทางวิ ศ วกรรม ชี ว การแพทย์ อั น
ประกอบด้ วย ชื่อเรื่อง ความเป็ นมาของปัญหา แนวทาง
และทฤษฎี ท่ีใ ช้ การแก้ ปั ญ หา สรุ ป สาระส าคั ญ จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง วัตถุประสงค์ของโครงงาน ขอบเขต
ของโครงงาน ขั้ นตอนวิ ธี ด าเนิ น การท าโครงงาน
ประโยชน์ ท่ี ค าดว่ า จะได้ รั บ แผนการด าเนิ น การ
งบประมาณ และเอกสารอ้ างอิง ตามความเห็น ชอบ
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยจะได้ ผลการศึกษา
เป็ นข้ อเสนอสาหรับการทาโครงงานวิจัยทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ฉบับสมบูรณ์ และต้ องผ่านการสอบปาก
เปล่า
วศช333 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
BME333 Microprocessors and Interfacing
โครงสร้ างทั่ว ไปของไมโครโปรเซสเซอร์
ภาษาแอสเซมบลี ภาษาเครื่ องชุ ดคาสั่ง ฮาร์ ดแวร์ ของ
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ซีพียู หน่ วยความจา หน่ วย
รั บ ข้ อมู ล เข้ าและส่ ง ข้ อมู ล ออกอิ น เตอร์ รั พ ต์ การ
เ ชื่ อ ม ต่ อ ผ่ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง ฮ า ร์ ด แ ว ร์ ข อ ง
ไ ม โ ค ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ไ ม โ ค ร โ ป ร เ ซ ส เ ซ อ ร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์
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หมายเหตุ
วศช490 โครงงานวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
-เพิ่มหน่วยกิ
3(0-9-0)
ตจาก 1 เป็ น 3
BME490 Biomedical Engineering Research Project หน่วยกิต และ
I
ปรับปรุง
ศึ ก ษาและค้ น คว้ า วิ จั ย เป็ นกลุ่ ม หรื อ เดี่ ย ว คาอธิบาย
โดยการสารวจ ศึกษา และวิเคราะห์งานวิจัยทางด้ าน รายวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดทาข้ อเสนอสาหรับการทา
โครงงานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ การวิเคราะห์
ความเป็ น มาของปั ญหา แนวทางและทฤษฎีท่ีใช้ การ
แก้ ปั ญ หา สรุ ป สาระส าคั ญ จากเอกสารที่เ กี่ย วข้ อ ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงงาน ขอบเขตของโครงงาน
ขั้นตอนวิธีดาเนินการทาโครงงาน ประโยชน์ท่คี าดว่า
จะได้ รั บ แผนการด าเนิ น การ งบประมาณ และ
เอกสารอ้ างอิง

วศช333 ไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
BME333 Microprocessors and Microcontroller
โครงสร้ างทั่วไปของ มโครโปรเซสเซอร์
และไมโครคอนโทรลเลอร์ ฮาร์ดแวร์ของระบบ ซีพียู
หน่ วยความจา หน่ วยรั บข้ อมูลเข้ าและส่ ง ข้ อมูลออก
อินเตอร์รัพต์ บัส วงจรเวลา โปรโตคอลในการสื่อสาร
บนไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ การ
โปรแกรมภาษาระดับ สูง ในการเชื่ อมต่ อ และสั่ ง การ
การทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุ ป กรณ์ จั บ
สัญญาณที่ใช้ ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์
วศช332 อุปกรณ์ชีวการแพทย์
วศช332 อุปกรณ์ชีวการแพทย์
BME332 BiomedicalInstrumentations
BME332 Biomedical Instrumentations
หลักการทางานและหลักการทางวิศวกรรมชีว
หลักการทางานและหลักการทางวิศวกรรมชีว
การแพทย์ท่เี กี่ยวข้ องของเครื่องมือแพทย์ท่ใี ช้ ในงานใน การแพทย์ท่เี กี่ยวข้ องของเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ
ห้ องผ่าตัดและวิสัญญี เครื่องมือแพทย์ท่ใี ช้ ในงานใน
แพทย์ท่มี ีใช้ ในระบบทางสรีรวิทยาตลอดจนกระทั่งใน
ระบบไหลเวียน เครื่องมือที่ใช้ ในงานด้ าน
ระบบงานการให้ บริ ก ารทางการแพทย์ ภ ายใน
กายภาพบาบัด เวชศาสตร์ฟ้ ื นฟูประสาทกล้ ามเนื้อ
โรงพยาบาลการดูแลบารุงรักษาและการบริหารจัดการ
่
เครื่องมือทีใช้ ในงานด้ านทันตกรรม เครื่องช่วยหายใจ งานเครื่ องมื อ แพทย์ ข้ อก าหนดและมาตรฐานที่
เครื่องมือที่ใช้ ในด้ านรังสีและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือแพทย์
วศช434 การออกแบบระบบฝังตัว
วศช434 การออกแบบระบบฝังตัว
BME434 Embedded Systems Design
BME434 Embedded Systems Design
แนะนาการพัฒนาระบบฝังตัวสมองกล ระบบ
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ ห รื อ
ไอดีอี ไอดีอสี าหรับโพรเซสเซอร์ การใช้ งานเจเท็ค การ ไมโครคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว เทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้ อง

-ปรับปรุงชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

-ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
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เขี ย นโปรแกรมส าหรั บ ระบบฝั ง ตั ว สมองกล การ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก แนะนาระบบปฏิบัติการ
ไมโครซี การทาพอร์ตติงและการใช้ งานแบบตอบสนอง
ทัน ทีทัน ใด การเขี ย นโปรแกรมส าหรั บ ระบบฝั ง ตั ว
ตัวอย่ างการออกแบบระบบฝังตัวในงานวิศวกรรมชี ว
การแพทย์

ในระบบฝั ง ตั ว หลั ก การออกแบบระบบฝั ง ตั ว การ
ควบคุมการรับข้ อมูลเข้ าและส่งข้ อมูลออก การสื่อสาร
บนระบบฝังตัว การจัดเก็บข้ อมูล การเขียนโปรแกรม
บ น ร ะ บ บ ฝั ง ตั ว แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม บ น
คอมพิ วเตอร์หรืออุปกรณ์โทรศัพท์พกพาเพื่อใช้ งาน
ร่ วมกับ ระบบฝั ง ตัว อุ ปกรณ์เ ชื่ อมต่ อ ในระบบฝัง ตั ว
การทดลองพัฒนาระบบฝังตัว
วศช489 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
-เพิ่มหน่วยกิต
BME489 Pre Co-operative Education
3(0-9-0)

วศช489 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
BME489 Pre Co-operative Education
1(0-3-0)
วศช422 การสร้ างแบบจาลองอย่างรวดเร็ว
BME422 Rapid Prototyping
การสร้ างภาพ 3 มิ ติ ด้ วยเทคนิ ค ต่ า งๆ
ได้ แก่ การวัดระยะด้ วยสัญญาณแสงเลเซอร์ , โครงสร้ าง
แสง, ทิศทางการไหล การเคลื่อนที่, รูปร่ างและเงา,
สเตอริ โอสโคปี โทโมกราฟฟี และการใช้ เ ครื่ องสร้ า ง
แบบจาลองอย่างรวดเร็ว
วศช433 หุ่นยนต์ทางการแพทย์
BME433 Medical Robotics
หุ่ น ยนต์ เ บื้ องต้ น การแปลงเอกพั น ธ์ สม
การคิเนเมติก การแก้ สมการคิเนเมติกส์ ความสัมพันธ์
เชิงผลต่าง แขนหุ่นยนต์ พลวัตรของแขนหุ่นยนต์ แรง
สถิตในแขนหุ่ น ยนต์ การควบคุมหุ่ นยนต์ เทคโนโลยี
และการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ การควบคุมตาแหน่ง
และแรง การประยุ กต์ใช้ งานในออร์ โธปิ ดิกส์และทาง
การแพทย์

วศช201 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
BME201 Biomedical Engineering Laboratory I
การฝึ กปฏิบตั ทิ างวงจรไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วัสดุ และการวัด และ
เรียนรู้การทางานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์
การแพทย์ต่าง ๆ

หมายเหตุ

วศช422 เทคนิคการสร้ างแบบจาลองภาพสามมิติ
-ปรับปรุงชื่อ
BME422 3D Image Reconstruction Technique
และคาอธิบาย
การสร้ า งภาพ 3 มิติ ด้ว ยเทคนิ คการวั ด รายวิชา
ระยะด้ วยเลเซอร์ โครงสร้ างแสง ทิศทางการไหล การ
เคลื่อนที่ รูปร่างและเงา สเตอริโอสโคปี โทโมกราฟฟี
และการใช้ เครื่องสร้ างแบบจาลองอย่างรวดเร็ว
วศช433 หุ่นยนต์ทางชีวภาพ
-ป รั บ ป รุ ง
BME433 Biorobotics
ค า อ ธิ บ า ย
หุ่ น ยนต์ เ บื้ องต้ น ส่ ว นประกอบของ รายวิชา
หุ่นยนต์ ความแตกต่างระหว่างหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม
และหุ่ นยนต์ทางชีวภาพ องศาอิสระของหุ่นยนต์ การ
สร้ างสมการการเคลื่ อ นที่ของหุ่ น ยนต์ สมการคิเ น
มาติกส์ และการแก้ ปัญหาวิศวกรรมหุ่นยนต์ด้วยคิเน
มาติ ก ส์ ย้ อนกลั บ การควบคุ ม ข้ อ ต่ อ เคลื่ อ นที่ การ
ควบคุมตาแหน่งและแรง เทคโนโลยีของหุ่ นยนต์ทาง
ชีวภาพและหุ่นยนต์ทางการแพทย์

วศช206 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาหรับระบบร่างกายมนุษย์ 1
BME206 Biomedical Engineering Laboratory
for Human Body System 1
ปฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษาโครงสร้ างและการ
ทางานทั่วไปของร่างกายมนุษย์ โครงสร้ างภายใน
ของกระดูก การทางานของระบบโครงสร้ างกระดูก
ของร่างกาย การทางานร่วมกันระหว่างโครงสร้ าง
กระดูกและกล้ ามเนื้อ
วศช201 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
BME201 Biomedical Engineering Laboratory I
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ า
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ ว เตอร์ วั ส ดุ และการวั ด
และเรียนรู้การทางานของเครื่องมือวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์

-เ พิ่ ม วิ ช า
ป ฏิ บั ติ ก า ร
ส าหรั บ ระบบ
ร่างกายมนุษย์

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

169

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

วศช232 พื้นฐานวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
BME232 Introduction to Digital Circuit and
Logic
วศช233 วิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
BME233 Electrical and Electronics Engineering
ศึกษาทฤษฎีพ้ ืนฐานของวงจรไฟฟ้ า กฎของ
โอห์ ม กฎของเคอร์ ช อฟฟ์ การวิ เ คราะห์ โ หนด การ
วิเคราะห์เมซ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน อุปกรณ์ท่ี
เก็บพลังงานได้ วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ เครื่องจักรกล
กระแสตรงและกระแสสลับเบื้องต้ น หม้ อแปลงไฟฟ้ า
เบื้องต้ น ไดโอดในอุดมคติ ไดโอดแบบหลอด แบบสาร
กึ่งตัวนา แบบซีเนอร์ แบบทันเนล แบบกาลัง แบบแวริ
แคป และระบบโฟโต พร้ อ มทั้ง การใช้ ง านของเทอร์
มิ ส เตอร์ แวริ ส เตอร์ แรคติ ไ ฟเออร์ และฟิ ลเตอร์
ทรานซิสเตอร์ การไบแอสวงจรด้ วยไฟตรงแบบต่าง ๆ
การวิเ คราะห์ วงจรแบบสัญญาณขนาดเล็ก คุณสมบัติ
ของเฟต และการใช้ งานวงจรขยายสัญญาณระบบต่าง ๆ
ผลตอบสนองความถี่ ระบบแบบหลายสเตจ
วศช281 หลักการวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME281 Principle of Biomedical Engineering
แนะนาเกี่ยวกับสหวิทยาการของวิศวกรรมชีว
การแพทย์ การประยุ กต์ใช้ งานหลักการทางวิศวกรรม
พื้ นฐานเพื่ อ ใช้ ในระบบทางสรี ร ะวิ ท ยา รวมถึ ง การ
แนะน าเกี่ย วกับการใช้ คอมพิ วเตอร์ และเครื่ อ งมือ ที่
จาเป็ นสาหรับแก้ ไขปัญหาทางวิศวกรรม หัวข้ อของวิชา
นี้แนะนากลุ่มต่างๆ ของวิศวกรรมชีวการแพทย์ซ่งึ ได้ แก่
กลศาสตร์ ชี ว การแพทย์ วิ ศ วกรรมเซลและเนื้ อเยื้ อ
อุ ป กรณ์ ชี ว การแพทย์ การสร้ างภาพทางการแพทย์
วิศวกรรมคลินิก เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมการฟื้ นฟู
เซ็ น เซอร์ ชี วภาพ วั ส ดุ วิ ศ วกรรม อวั ย วะเที ย ม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศสาหรั บงานทางการแพทย์ และ
เภสัชวิทยาสาหรับงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
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วศช207 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาหรับระบบร่างกายมนุษย์ 2
BME207 Biomedical Engineering Laboratory
for Human Body System 2
การใช้ เครื่ อ งมื อ วั ด จุ ล ภาค การ
ขยาย ปฏิบัติการวัดจุลภาค การวัดจุลภาคที่อยู่ใน
ร่ างกายมนุ ษ ย์ ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้ า งและ
หน้ าที่ของเนื้อเยื่อ
วศช232 พื้นฐานวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
BME232 Introduction to Digital and Logic
Circuit

หมายเหตุ
-เ พิ่ ม วิ ช า
ป ฏิ บั ติ ก า ร
ส าหรั บ ระบบ
ร่างกายมนุษย์

วศช233 วิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
BME233 Electrical and Electronics Engineering
ศึก ษาทฤษฎี พ้ ื นฐานของวงจรไฟฟ้ า กฎ
ของโอห์ ม กฎของเคอร์ ช อฟฟ์ การวิเ คราะห์ โ หนด
การวิ เ คราะห์ เ มซ ทฤษฎี ข องเทวิ นิ น และนอร์ ตั น
อุ ป กรณ์ ท่ี เ ก็บ พลั ง งานได้ วงจรไฟฟ้ ากระแสสลั บ
เครื่ อ งจั ก รกลกระแสตรงและกระแสสลั บ เบื้ องต้ น
หม้ อแปลงไฟฟ้ าเบื้องต้ น ไดโอดในอุดมคติ ไดโอด
แบบหลอด แบบสารกึ่ ง ตั ว น า แบบซี เ นอร์ แบบ
ทัน เนล แบบก าลั ง แบบแวริ แ คป และระบบโฟโต
พร้ อมทั้งการใช้ งานของเทอร์มิสเตอร์ แวริสเตอร์ แร
คติไฟเออร์ และฟิ ลเตอร์ ทรานซิส เตอร์ การไบแอส
วงจรด้ ว ยไฟตรง การวิ เ คราะห์ ว งจรแบบสั ญ ญาณ
ขนาดเล็ ก คุ ณ สมบั ติ ข องเฟต และการใช้ งาน
วงจรขยายสัญญาณระบบต่าง ๆ ผลตอบสนองความถี่
ระบบแบบหลายสเตจ
วศช281 หลักการวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME281 Principle of Biomedical Engineering
แนะนาเกี่ยวกับสหวิทยาการของวิศวกรรม
ชี ว การแพทย์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ งานหลั ก การทาง
วิศวกรรมพื้น ฐาน รวมถึง การแนะน าเกี่ยวกับการใช้
คอมพิ ว เตอร์ และเครื่ อ งมื อ ที่จ าเป็ นส าหรั บ แก้ ไ ข
ปัญหาทางวิศวกรรม แนะนาหลักการทางกลศาสตร์
ชีวการแพทย์ วิศวกรรมเซลและเนื้อเยื้ อ อุปกรณ์ชี ว
การแพทย์ การสร้ า งภาพทางการแพทย์ วิ ศ วกรรม
คลิ นิ ก เทคโนโลยี ชี ว ภาพ วิ ศ วกรรมการฟื้ นฟู
เซ็ น เซอร์ ชี ว ภาพ วั ส ดุ วิ ศ วกรรม อวั ย วะเที ย ม
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานทางการแพทย์ และ
เภสัชวิทยาสาหรับงานวิศวกรรมชีวการแพทย์

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

-ปรับปรุงชื่อ
วิชา

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
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หมายเหตุ

วศช300 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
BME300 Biomedical Engineering Laboratory II
การฝึ กปฏิบัติการใช้ อุปกรณ์แ ละเครื่ องมือ
ทางด้ านวิศวกรรมชี วการแพทย์ โดยนิ สิตทางานเป็ น
กลุ่มภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ท่ปี รึกษาประจาวิชา
นิ สิ ต แต่ ล ะกลุ่ ม น าความรู้ ท่ีไ ด้ จ ากวิช าที่เ รี ยนผ่ า นมา
นามาประยุกต์เพื่อเข้ าใจการใช้ เครื่องมือและการทางาน
ของอุปกรณ์ท่สี าคัญต่างๆ วิเคราะห์และทาความเข้ าใจ
ถึงข้ อดีข้อ เสียของเทคโนโลยี ท่ใี ช้ โดยนิสิตต้ องส่ งผล
งานเป็ นรายงาน
วศช301 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
BME301 Biomedical Engineering Laboratory III
การฝึ กปฏิบัติการวิจัยทางด้ านวิศวกรรมชีว
การแพทย์ โดยนิสิตทางานเป็ นกลุ่มภายใต้ การควบคุม
ของอาจารย์ท่ปี รึกษาประจาวิชา นิสิตแต่ละกลุ่มทาการ
สารวจ และค้ นคว้ างานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ท่ี
ผ่ า นมา ศึ ก ษาเทคนิ ค ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารออกแบบและ
พัฒนา วิธีทดสอบ และผลการวิจัยของงานวิจัยนั้ นใน
ระดับที่สูงขึ้น วิเคราะห์และทาความเข้ าใจถึงข้ อดีข้อเสีย
ของเทคโนโลยี ท่ีง านวิ จั ย นั้ น น ามาใช้ เพื่ อ น ามาเป็ น
ข้ อ มู ล ในการฝึ กปฏิบั ติ ก ารสร้ า งหรื อ พั ฒ นางานวิ จั ย
ทางด้ านนี้ให้ แล้ วเสร็จ โดยนิสิตต้ องส่งผลงาน รายงาน
และผ่านการสอบปากเปล่า
วศช302 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
BME302 Cell and Molecular Biology
พื้ นฐานโครงสร้ างและหน้ าที่ ข องเซลล์
รวมถึง ความสั มพั น ธ์ระหว่ า งเซลล์ การเจริ ญ เติ บโต
การเปลี่ยนแปลงและการตายของเซลล์ การศึกษาระดับ
โมเลกุล ได้ แก่ สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอลิ
ซึมของชีวโมเลกุ ล การสังเคราะห์ ดีเอ็นเอ อาร์ เ อ็น เอ
โปรตี น และการศึก ษาเบื้ องต้ น ของการควบคุ มการ
แสดงออกของยีนส์
วศช312 เทอร์โมฟลูอิดส์
BME312 Thermofluids
คุ ณ สมบั ติ ข องของไหล สมการการไหล
แบบต่อเนื่อง รูปแบบการไหล การกระจายความดันใน
ของไหล ไฮโดรสแตติกเพรสเซอร์ การกระจายแรงดัน
บนวัตถุแข็งเกร็งซึ่งเคลื่อนที่ในของไหล กลศาสตร์ของ
ไหล การไหลของของไหลในระบบท่อ การไหลแบบยูนิ
ฟอร์ ม ความหนื ด ของของไหล การถ่ ายเทความร้ อ น
การไหลที่มีการถ่ายเทความร้ อน การไหลทั่วไปในหนึ่ง
สอง และสามมิติ

วศช300 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
-ป รั บ ป รุ ง
BME300 Biomedical Engineering Laboratory II
ค า อ ธิ บ า ย
การฝึ กปฏิบัติการใช้ อุปกรณ์และเครื่องมือ รายวิชา
วัดทางกลศาสตร์ เครื่ องมื อวัดวั ดสัญญาณชี พ ข้ อ ดี
ข้ อเสียของเทคโนโลยีท่ใี ช้

วศช301 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
-ป รั บ ป รุ ง
BME301 Biomedical Engineering Laboratory III ค า อ ธิ บ า ย
การฝึ กปฏิบัติการวิจัยทางด้ านวิศวกรรม รายวิชา
ชีวการแพทย์ ฝึ กปฏิบัติในทาการสารวจ และค้ นคว้ า
งานวิจั ยทางวิศ วกรรมชี ว การแพทย์ ขั้ น ตอนวิธีการ
ออกแบบและพัฒนา วิธีทดสอบ และผลการวิจัยของ
งานวิจั ย นั้ น ในระดับ ที่สูง ขึ้ น วิ เ คราะห์ แ ละท าความ
เข้ าใจถึ ง ข้ อดี ข้ อเสี ย ของเทคโนโลยี ท่ี ง านวิ จั ย นั้ น
นามาใช้

วศช302 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
BME302 Cell and Molecular Biology
พื้ นฐานโครงสร้ างและหน้ าที่ ข องเซลล์
รวมถึงความสัมพัน ธ์ระหว่างเซลล์ การเจริญเติบโต
การเปลี่ ย นแปลงและการตายของเซลล์ การศึ ก ษา
ระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอลิ
ซึมของชีวโมเลกุล การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ
โปรตีน และการศึกษาเบื้องต้ นของการควบคุมการ
แสดงออกของยีนส์
วศช312 เทอร์โมฟลูอิดส์
BME312 Thermofluids
คุ ณ สมบั ติ ข องของไหล สมการการไหล
แบบต่อเนื่อง รูปแบบการไหล การกระจายความดัน
ในของไหล ไฮโดรสแตติกเพรสเซอร์ การกระจาย
แรงดั น บนวั ต ถุ แ ข็ ง เกร็ ง ซึ่ ง เคลื่ อนที่ ใ นของไหล
กลศาสตร์ของไหล การไหลของของไหลในระบบท่อ
การไหลแบบยู นิ ฟอร์ ม ความหนื ดของของไหล การ
ถ่ า ยเทความร้ อ น การไหลที่มี ก ารถ่ า ยเทความร้ อ น
การไหลทั่วไปในหนึ่งถึงสามมิติ

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
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วศช330 สัญญาณและระบบควบคุมทางวิศวกรรมชีว
การแพทย์
BME330 Signal and Control Systems in
Biomedical Engineering
สัญญาณและระบบทางด้ านวิศวกรรมชีว
การแพทย์ การประมวลผลสัญญาณ ระบบควบคุม
เบื้องต้ น แบบจาลองของระบบทางกายภาพ บล็อกไดะ
แกรม กราฟการไหลของสัญญาณ และฟังก์ชันถ่ายโอน
แบบจาลองตัวแปรสเตต ผลตอบสนองของระบบ
คุณลักษณะของระบบควบคุม การวิเคราะห์เสถียรภาพ
การออกแบบและวิเคราะห์โลกัสของราก การออกแบบ
และวิเคราะห์ผลตอบสนองในโดเมนความถี่ ระบบ
ควบคุมคอมพิวเตอร์สาหรับงานทางวิศวกรรมชีว
การแพทย์
วศช460 วิศวกรรมโรงพยาบาล
BME460 Hospital Engineering
หลักการเบื้องต้ นของระบบงานวิศวกรรมใน
โรงพยาบาล มาตรฐานและคุณภาพของโรงพยาบาล
ระบบทา งวิ ศวก รร มส า หรั บสถ านที่ ต่ า ง ๆ ใ น
โรงพยาบาล อันได้ แก่ ห้ องผ่าตัด ห้ องรังสี ห้ องไอซียู
ระบบท่อก๊าซ ระบบท่อสุญญากาศ ระบบไฟฟ้ า ระบบ
น้า ดี แ ละระบบน้า เสีย ระบบการขนส่ ง ภายใน ระบบ
ความปลอดภัยทางไฟฟ้ าและระบบความปลอดภัยจาก
รั ง สี ใ นอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ หลั ก วิ ศ วกรรมการ
บ ารุ ง รั ก ษา รวมทั้ ง ศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพของวิศวกรในโรงพยาบาล

วศช330 สัญญาณและระบบควบคุมทางวิศวกรรมชีว
การแพทย์
BME330 Signal and Control Systems in
Biomedical Engineering
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ สั ญ ญ า ณ แ ล ะ ร ะ บ บ
แบบต่อเนื่องโดยใช้ โดเมนเวลาและการแปลงลาปลาส
การวิเคราะห์เชิงความถี่โดยใช้ อนุ กรมฟูเรียร์และการ
แปลงฟูเรียร์ การออกแบบและวิเคราะห์ผลตอบสนอง
ในโดเมนความถี่ การวิเคราะห์สัญญาณและระบบเพื่อ
ประยุกต์ใช้ ในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์

วศช491 โครงงานวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2

วศช491 โครงงานวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2

BME491 Biomedical Engineering Research Project
II

BME491 Biomedical Engineering Research
Project II

ศึกษา ออกแบบ และพัฒนา
โครงงานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ตาม
ข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในข้ อเสนอสาหรับการทา
โครงงานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์สอดคล้ อง
กับวิชา วศช 490 ให้ แล้ วเสร็จ ภายใต้ การควบคุม
ของอาจารย์ท่ปี รึกษาโครงงานวิจยั ทางวิศวกรรมชีว
การแพทย์ โดยจะได้ ผลงานวิจัย รายงาน
โครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และต้ องผ่านการสอบ
ปากเปล่า
วศช499 สหกิจศึกษา
BME499 Co-operative Education
การฝึ กงานในหน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้ ง
โรงพยาบาล หรือหน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ

ศึ ก ษ า อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า
โครงงานวิ จั ย ทางวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ตาม
ข้ อตกลงที่ ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อเสนอส าหรั บ การท า
โครง งาน วิ จั ย ทางวิ ศวกรรมชี วการแพทย์
สอดคล้ องกับวิชา วศช 490 ให้ แล้ วเสร็จ

หมายเหตุ
-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

วศช460 วิศวกรรมโรงพยาบาล
-ป รั บ ป รุ ง
BME460 Hospital Engineering
ค า อ ธิ บ า ย
หลั กการเบื้องต้ นของระบบงานวิศวกรรม รายวิชา
ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข อ ง
โรงพยาบาล ระบบทางวิศ วกรรมส าหรั บห้ อ งผ่ าตั ด
ห้ องรังสี ห้ องไอซียู ระบบท่อก๊าซ ระบบท่อสุญญากาศ
ระบบไฟฟ้ า ระบบน้า ดีแ ละระบบน้า เสี ย ระบบการ
ขนส่ ง ภายใน ระบบความปลอดภั ย ทางไฟฟ้ าและ
ระบบความปลอดภัยจากรังสีในอุปกรณ์ทางการแพทย์
หลักวิศวกรรมการบารุง รักษา รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของวิ ศ วกรใน
โรงพยาบาล

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

วศช499 สหกิจศึกษา
-ป รั บ ป รุ ง
BME499 Co-operative Education
ค า อ ธิ บ า ย
การฝึ กงานในหน่ วยงานในโรงพยาบาล รายวิชา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือแพทย์ โดย
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เครื่องมือแพทย์ โดยมีระยะการฝึ กงานไม่น้อยกว่ า
16 สัปดาห์ ระหว่ างภาคการเรียนที่ 8 เพื่อพัฒนา
ทัก ษะวิ ช าชี พ ในงานทางวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์
สามารถวิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับงาน
วิศวกรรม ชีวการแพทย์ และนาปั ญหาที่ได้ รับจาก
หน่ วยงานที่ฝึกมาแก้ ปัญหา การปรับตัวให้ เข้ ากับ
การเปลี่ย นแปลงของวัฒ นธรรมองค์กร และเมื่อ
สิ้นสุดการฝึ กงานนิสติ ต้ องส่งรายงาน และนาเสนอ
ข้ อมูล โดยมีการวิเคราะห์ความรู้ท่ไี ด้ รับระหว่างการ
ฝึ กงาน ทั้ ง ทางทฤษฎี และปฏิ บั ติ ต่ อ คณะ
กรรมการฯ ที่แต่งตั้งจากสาขาวิชา
วศช411 การเข้ ากันได้ ทางชีววิทยา
BME411 Biocompatibility
กา รเ ข้ า กั น ไ ด้ ทา ง ชี ว ภ า พ แล ะ กา ร
ตอบสนองของร่ างกายต่อของวัสดุ ผลกระทบของ
วั ส ดุ ต่ อ เนื่ อ เยื่ อ และเนื้ อเยื่ อ ที่ มี ต่ อ วั ส ดุ เ มื่ อ ถู ก
นาไปใช้ ในร่ างกาย ผลกระทบระยะสั้น ระยะยาว
การก่อมะเร็ง ขั้นตอนการนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
จากงานวิจัยสู่การนาไปใช้ จริง และการทดสอบการ
เข้ ากันได้ ทางชีววิทยา
วศช413 กลศาสตร์ของระบบไหลเวียนโลหิต
BME413 Cardiovascular Mechanics
กลศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้ องกับโรคหลอดเลือ ด
แข็ง ตัว สโต็รค และโรคของหลอดเลือด หั ว ข้ อ ที่
สอนรวมถึ ง การท าปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งเลื อ ดและ
เนื้ อเยื่อตามผนัง ของหลอดเลือด เทคนิค อุลตร้ า
ซาวด์และ MR
วศช414 กลศาสตร์ของระบบหายใจ
BME414 Respiratory Mechanics
คุ ณ สมบั ติท างโครงสร้ า งและกลศาสตร์
ข อ ง ไ ห ล ข อ ง ร ะ บ บ ห า ย ใ จ หั ว ข้ อ ที่ ศึ ก ษ า
ประกอบด้ วยการหายใจปกติ และโรคของปอดเช่น
ถุง ลมโป่ งพอง และ การแข็งตัว เป็ นไฟเบอร์ข อง
ปอด
วศช416 อวัยวะเทียม
BME416 Artificial Organ
พื้นฐานการแทนที่อวัยวะที่เป็ นโรคหรือมี
ความบกพร่องด้ วยอวัยวะเทียม หัวข้ อประกอบด้ วย
ข้ อพิจารณาด้ านการออกแบบ วัสดุท่ใี ช้ และประวัติ
ความเป็ นมาของการใช้ งานทางการแพทย์ อวัยวะ
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หมายเหตุ
มีระยะการฝึ กงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ระหว่าง
ภาคการเรียนที่ 8 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในงาน
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ สามารถวิเคราะห์และ
แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ งานวิ ศ วกรรม ชี ว
การแพทย์ และนาปั ญหาที่ได้ รับจากหน่ วยงานที่
ฝึ กมาแก้ ปั ญหา การปรั บ ตั ว ให้ เข้ ากั บ การ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร

วศช411 การเข้ ากันได้ ทางชีววิทยา
BME411 Biocompatibility
การเข้ ากั น ได้ ทางชี ว ภาพและการ
ตอบสนองของร่างกายต่อของวัสดุ ผลกระทบของ
วั ส ดุ ต่ อ เนื่ อเยื่ อและเนื้ อเยื่ อที่ มี ต่ อ วั ส ดุ ท้ั ง
ผลกระทบระยะสั้ น ระยะยาว การก่ อ มะเร็ ง
ขั้นตอนการนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์จากงานวิจัยสู่
การน าไปใช้ จริง และการทดสอบการเข้ า กันได้
ทางชีววิทยา
วศช413 กลศาสตร์ของระบบไหลเวียนโลหิต
BME413 Cardiovascular Mechanics
กลศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องกับโรคหลอดเลือด
แข็งตัว สโต็รค และโรคของหลอดเลือด หัวข้ อที่
สอนรวมถึ ง การท าปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งเลื อ ดและ
เนื้อเยื่อตามผนังของหลอดเลือด เทคนิคอุลตร้ า
ซาวด์และเอ็มอาร์
วศช414 กลศาสตร์ของระบบหายใจ
BME414 Respiratory Mechanics
คุณสมบัติทางโครงสร้ างและกลศาสตร์
ของไหลของระบบหายใจ การหายใจในภาวะปกติ
โรคในระบบหายใจ ถุ ง ลมโป่ งพอง และ การ
แข็งตัวเป็ นไฟเบอร์ของปอด

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

วศช416 อวัยวะเทียม
-ป รั บ ป รุ ง
BME416 Artificial Organ
ค า อ ธิ บ า ย
พื้นฐานการแทนที่อวัยวะที่เป็ นโรคหรือมี รายวิชา
ความบกพร่ อ งด้ ว ยอวั ย วะเทีย ม การออกแบบ
อวัยวะเทียม วัสดุท่ใี ช้ ประวัตคิ วามเป็ นมาของการ
ใช้ งานทางการแพทย์
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เทีย มที่ศึ ก ษาได้ แ ก่ ลิ้ น หั ว ใจ หั ว ใจ ไต และอื่น
เป็ นต้ น

หมายเหตุ

วศช450 พื้นฐานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
BME450 Fundamental of Tissue Engineering
พื้ นฐานของหลั กการของวิ ศ วกรรมด้ า น
วั ส ดุ แ ละกลศาสตร์ ท่ี น ามาใช้ ในการออกแบบ
เนื้อเยื่อ ทดแทน ศึกษาเกี่ยวกับขบวนการเลือกวัสดุ
ชีวภาพและการผลิต คุณสมบัติทางด้ านกลศาสตร์
การขนถ่ายด้ านของเหลวและมวลสารเมื่อนามาใช้
ในด้ านวิ ศ วกรรมเนื้ อเยื้ อ ศึ ก ษาตั ว อย่ า งการ
ออกแบบซึ่งได้ แก่ หลอดเลือด กระดูก เอ็น ผิวหนัง
ตับ และเลือด
วศช451 แบบจาลองระบบทางชีววิทยา
BME451 Biological System Modeling
หลักการพื้นฐานในการพัฒนาแบบจาลอง
แนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ ของแบบจ าลองทาง
คณิต ศาสตร์ แ ละทางคอมพิ วเตอร์ข องระบบทาง
กายภาพวิ ท ยา แบบจ าลองในการแบ่ ง แยกเป็ น
ส่ ว นๆซึ่ ง ครอบคลุ ม การถ่ า ยเทของของเหลว
แบบจ าลองของการถ่ า ยเทของมวล แบบจ าลอง
ความสั ม พั น ธ์ ข องความดั น และอั ต ราการไหล
กลศาสตร์ ข องปอด พื้ นฐานของระบบทางเดิ น
หายใจ และแบบจาลองต่างๆ แบบจาลองของการ
สื่อสารของสัญญาณทางไฟฟ้ าของเซลล์ แบบจาลอง
ของการถ่ายเทความร้ อนและมวลสาร การควบคุม
การไหลเวียนของความร้ อน ระบบควบคุมปริมาตร
ของของเหลวในร่ างกาย แบบจาลองสาหรับระบบ
ไต และแบบโมเดลของกลูโคส-อินซูลิน
วศช452 การวิเคราะห์ไฟไนต์อลิ ิเมนท์
BME452 Finite Element Analysis
วิ ธี ไ ฟ ไ น ต์ อิ ลิ เ มน ท์ ซ่ึ ง เ ป็ น วิ ธี ท า ง
คอมพิ วเตอร์ท่เี หมาะสมสาหรับการหา ความเค้ น
และความเครียดที่จุดใดๆ ในโครงสร้ างของวัตถุท่มี ี
ความซั บซ้ อ นทั้ง ทางเรขาคณิ ต และทางเนื้ อวั ส ดุ
ศึกษาเกี่ยวกับ โหลด คุณ สมบัติข องวัส ดุ เงื่อนไข
ของขอบเขตและรอยต่ อ ตัวอย่ างการประยุ กต์ใช้
การวิเคราะห์ไฟไนต์อลิ ิเมนท์สาหรับงานวิศวกรรม
ชีวการแพทย์

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

วศช450 พื้นฐานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
BME450 Fundamental of Tissue Engineering
พื้นฐานของหลักการของวิศวกรรมด้ าน
วั ส ดุ แ ละกลศาสตร์ ท่ี น ามาใช้ ในการออกแบบ
เนื้อเยื่อ ทดแทน ศึกษาเกี่ยวกับขบวนการเลือก
วั ส ดุ ชี ว ภาพและการผลิ ต คุ ณ สมบั ติ ท างด้ าน
กลศาสตร์ การขนถ่ายด้ านของเหลวและมวลสาร
เมื่ อ น ามาใช้ ในด้ านวิ ศ วกรรมเนื้ อเยื่ อ ศึ ก ษา
ตัวอย่ างการออกแบบ หลอดเลือด กระดูก เอ็น
ผิวหนัง ตับ และเลือด
วศช451 แบบจาลองระบบทางชีววิทยา
BME451 Biological System Modeling
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร พั ฒ น า
แบบจ า ลอง แนวทา งการป ระยุ กต์ ใ ช้ ของ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์และทางคอมพิวเตอร์
ของระบบทางกายภาพวิทยา แบบจาลองในการ
แบ่งแยกเป็ นส่วนๆ ซึ่งครอบคลุมการถ่ายเทของ
ของเหลว แบบจ าลองของการถ่ า ยเทของมวล
แบบจาลองความสัมพันธ์ของความดันและอัตรา
การไหล กลศาสตร์ ของปอด พื้ นฐานของระบบ
ทางเดินหายใจ แบบจ าลองของการสื่อสารของ
สัญญาณทางไฟฟ้ าของเซลล์ แบบจาลองของการ
ถ่ า ยเทความร้ อนและมวลสาร การควบคุ ม การ
ไหลเวียนของความร้ อน ระบบควบคุ มปริ มาตร
ของของเหลวในร่างกาย แบบจาลองสาหรับระบบ
ไต และแบบโมเดลของกลูโคส-อินซูลิน
วศช452 ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
BME452 Finite Element Analysis
การใช้ วิธไี ฟไนต์อลิ ิเมนท์สาหรับการหา
ความเค้ นและความเครียดในโครงสร้ างของวัตถุท่ี
มีความซับซ้ อนทั้งทางเรขาคณิตและทางเนื้อวัสดุ
ศึกษาเกี่ยวกับโหลด คุณสมบัติของวัสดุ เงื่อนไข
ของขอบเขตและรอยต่อ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์ไฟไนต์อลิ ิเมนท์สาหรับงานวิศวกรรม
ชีวการแพทย์

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
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วศช480 เภสัชวิทยาเบื้องต้ นสาหรับวิศวกรรมชีว
การแพทย์
BME480 Basic Pharmacology for Biomedical
Engineering
ความหมายของยาและแหล่ งที่มาของยา
การคิดค้ นและพัฒนายา รูปแบบเภสัชภัณฑ์ การใช้
ยาอย่ างถูกต้ องและการเก็บรักษา มาตรฐานและ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพยา การออกฤทธิ์ข องยาใน
ร่ างกายมนุ ษย์ หลั ก การเบื้ องต้ นของเภสั ช
จลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ ยาที่ใช้ รักษาโรคที่
พบบ่อยในแต่ละระบบ ได้ แก่ ยาที่ใช้ ในโรคระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท
กลาง ระบบกล้ ามเนื้อ กระดูกและข้ อ ยาปฏิชีวนะ
ยาส าหรับผิวหนังและเครื่องสาอาง ยาคุมกาเนิ ด
และการคุ มกาเนิ ด รวมทั้ง โรคเรื้ อรั ง ต่ าง ๆ เช่ น
โรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจ โรคไต และยาลดความอ้ วน เป็ นต้ น โดย
เน้ นกลไกการออกฤทธิ์ ประโยชน์ท่ใี ช้ ในการรักษา
และอาการข้ างเคียงที่สาคัญ รวมถึงพิษจากการใช้
ยา
วศช492 หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมชีวภาพ
BME492 Selected Study of Bioengineering
Topics
เรื่องศึกษาเฉพาะที่น่าสนใจสาหรับนิสิต
สาขาวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ใ นระดับปริ ญญาตรี
โดยเป็ นหัวข้ อที่น่าสนใจในปั จจุ บันและการพัฒนา
ใหม่ ๆ ในด้ านต่าง ๆ ของวิศวกรรมชีวภาพ
วศช421 การวิเคราะห์สญ
ั ญาณชีวการแพทย์
BME421 Biomedical Signal Analysis
สั ญ ญ า ณ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ชั้ น สู ง
สเปคตรั มและการได้ มาซึ่ ง สัญ ญาณ การรบกวน
กรณี ศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ สั ญ ญาณต่ า งๆโดยใช้
เทคนิคสมัยใหม่
วศช420 การประมวลสัญญาณและภาพทาง
การแพทย์
BME420 Medical Signal and Image Processing
พื้ นฐานของสั ญ ญาณทางการแพทย์
สเปคตรัมและการได้ มาซึ่งสัญญาณ การรบกวน
กรณีศึ กษาการวิ เ คราะห์ สัญ ญาณในโดเมนเวลา
โดเมนความถี่ และโดเมนเวลา-ความถี่ การสร้ าง
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วศช480 เภสัชวิทยาเบื้องต้ นสาหรับวิศวกรรมชีว
การแพทย์
BME480 Basic Pharmacology for Biomedical
Engineering
ความหมายของยาและแหล่งที่มาของยา
การคิดค้ น และพั ฒ นายา การใช้ ยาอย่ า งถู กต้ อง
การเก็บ รั ก ษายา มาตรฐานและการควบคุ ม
คุณภาพยา การออกฤทธิ์ของยาในร่ างกายมนุ ษย์
หลักการเบื้องต้ นของเภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ ยาที่ใช้ รักษาโรคที่พบบ่อย ยาที่ใช้ ใน
โรคระบบทางเดิน อาหาร ระบบทางเดิน หายใจ
ระบบประสาทกลาง ระบบกล้ ามเนื้อ กระดูกและ
ข้ อ ย า ป ฏิ ชี ว น ะ ย า ส า ห รั บ ผิ ว ห นั ง แ ล ะ
เครื่องสาอาง ยาคุมกาเนิดและการคุมกาเนิด ยาที่
ในการรักษาโรคเรื้ อรั ง โรคเบาหวาน ความดัน
เลือดสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคไต และ
ยาลดความอ้ ว น โดยเน้ นกลไกการออกฤทธิ์
ประโยชน์ท่ใี ช้ ในการรักษาและอาการข้ างเคียงที่
สาคัญ รวมถึงพิษจากการใช้ ยา

หมายเหตุ
-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

วศช492 หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมชีวภาพ
BME492 Selected Study of Bioengineering
Topics
เรื่ องศึ กษาเฉพาะเกี่ย วกับ วิ ศ วกรรม
ชีวภาพที่น่าสนใจสาหรับนิสิตสาขาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ หั ว ข้ อปั จ จุ บั น และพั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพ
วศช421 การวิเคราะห์สญ
ั ญาณชีวการแพทย์
BME421 Biomedical Signal Analysis
สั ญ ญ า ณ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ชั้ น สู ง
สเปคตรัมและการได้ มาซึ่งสัญญาณ การรบกวน
กรณีศึกษาการวิ เคราะห์ สัญ ญาณโดยใช้ เทคนิ ค
สมัยใหม่
วศช420 การประมวลผลสัญญาณและภาพทาง
การแพทย์
BME420 Medical Signal and Image
Processing
การบั น ทึ ก สั ญ ญาณทางการแพทย์
สั ญ ญาณคลื่ น ไฟฟ้ าหั ว ใจ สั ญ ญาณกล้ ามเนื้ อ
สัญญาณคลื่นไฟฟ้ าสมอง กรณีศึกษาการวิเคราะห์

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ
และคา อธิบาย
รายวิชา
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ภาพตัดขวางจากข้ อมูลโปรเจ็คชัน รวมถึงการสร้ าง
ภาพตัดขวางจากข้ อมูลโปรเจ็คชันที่ใช้ ลักษณะทาง
เรขาคณิตของแนวรังสีท่ตี ่างกัน เช่นแนวรังสีแบบ
ขนาน แบบพัด แบบกรวย เป็ นต้ น นอกจากนี้ยัง
ศึกษาเกี่ยวกับการทาทะเบียนภาพ และการสร้ างรูป
3 มิตจิ ากภาพตัดขวางทางการแพทย์
วศช423 การจดจารูปแบบ
BME423 Pattern Recognition
วิชานี้ศึกษาการหาความเหมือนโดยใช้
หน้ ากาก การประมวลผลก่อนสาหรับระบบการรู้จา
ตัว อัก ขระ การปรั บรู ป แบบให้ มีเ พี ย งสองระดั บ
ความเข้ ม การท าให้ บาง เทคนิ ค เชิ ง เส้ น การ
แบ่ ง กลุ่ มเพื่ อการรู้จ า ได้ แ ก่ การจั ด กลุ่ มแบบค่ า
ผิ ด พ ล า ด ต่ า สุ ด โ ด ย ตั ว แ บ่ ง ก ลุ่ ม Bayesian
กระบวนการขยายกลุ่มอย่างคงที่และเทคนิคในการ
แบ่งกลุ่มแบบเชิงเส้ นย่อย ฟั งก์ชันตัวแยกแยะแบบ
เชิงเส้ นย่อย การตัดสินใจโดยใช้ พีชคณิตบูลีน และ
การตัดสินใจที่เป็ นลาดับ
ไม่มี

วศช446 ชีวสารสนเทศศาสตร์
BME446 Bioinformatics
พื้นฐานการจาลอง การออกแบบ และการ
ใ ช้ ร ะ บ บ ก า ร ค า น ว ณ ส า ห รั บ ง า น ท า ง ด้ า น
ชีวการแพทย์ หัวข้ อประกอบด้ วยการความรู้พ้ ืนฐาน
การนาเสนอ คาศัพท์ควบคุมในด้ านการแพทย์ และ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัลกอริทึมพื้ นฐาน การแยก
ข้ อมูล การเรียกคืนข้ อมูล การค้ นหา เน้ นการสอน
ในด้ านหลักการการจาลองข้ อมูลและความรู้ในด้ าน
ชีวการแพทย์ และการแปรผลของแบบจาลองไปสู่
ระบบอัตโนมัตทิ ่สี ามารถใช้ ประโยชน์ได้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
สัญญาณในโดเมนเวลา โดเมนความถี่ และโดเมน
เวลา-ความถี่ การสร้ างภาพทางการแพทย์ การ
ปรับปรุงภาพ การซ้ อนทับภาพ การสกัดภาพ การ
คานวณหาคุณสมบัตขิ องภาพเชิงปริมาณ และการ
สร้ างรูป 3 มิตจิ ากภาพตัดขวางทางการแพทย์
วศช423 การจดจารูปแบบ
BME423 Pattern Recognition
การหาความเหมื อ นโดยใช้ ห น้ ากาก
การประมวลผลก่ อ นส าหรั บ ระบบการรู้ จ าตั ว
อักขระ การปรับรูปแบบให้ มีเพียงสองระดับความ
เข้ ม การทาให้ บาง เทคนิคเชิงเส้ น การแบ่งกลุ่ม
เพื่อการรู้จาโดยการจัดกลุ่มแบบค่าผิดพลาดต่าสุด
โดยตัวแบ่งกลุ่ม การใช้ ทฤษฎีความน่าจะเป็ นแบบ
เบย์ กระบวนการขยายกลุ่มอย่างคงที่และเทคนิค
ในการแบ่ ง กลุ่ ม แบบเชิ ง เส้ น ย่ อ ย ฟั ง ก์ ชั น ตั ว
แยกแยะแบบเชิ ง เส้ น ย่ อย การตัด สิน ใจโดยใช้
พีชคณิตบูลีน และการตัดสินใจที่เป็ นลาดับ
วศช424 การมองเห็นทางคอมพิวเตอร์
BME424 Computer Vision
แนวคิ ด พื้ นฐานในการมองเห็ น ของ
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของภาพ
การเกิดขึ้นของภาพ การตรวจจั บขอบขอบภาพ
การตรวจจับลักษณะเด่นภายในภาพ การแยกแยะ
ภาพ ภาพสามมิติ การหาระยะภาพโดยการใช้
ภาพสเตอริ โ อ การสร้ า งภาพสามมิ ติ และการ
วิ เ คราะห์ ภ าพเคลื่ อ นไหว การประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
งานวิจัยในปัจจุบนั
วศช446 ชีวสารสนเทศศาสตร์
BME446 Bioinformatics
พื้ นฐานการจาลอง การออกแบบ และ
การใช้ ร ะบบการค านวณส าหรั บงานทางด้ า นชี ว
การแพทย์ หัวข้ อประกอบด้ วยการความรู้พ้ ืนฐาน
การน าเสนอ ค าศั พ ท์ควบคุ มในด้ า นการแพทย์
และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัลกอริทึมพื้นฐาน การ
แยกข้ อมูล การเรียกคืนข้ อมูล การค้ นหา หลักการ
การจาลองข้ อมูลและความรู้ในด้ านชีวการแพทย์
และการแปรผลของแบบจ าลองไปสู่ ร ะบบ
อัตโนมัตทิ ่สี ามารถใช้ ประโยชน์ได้

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

-เพิ่ ม เติ ม วิ ช า
เลื อ ก จ านวน
3 หน่วยกิต

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
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วศช493 หัวข้ อพิเศษทางเวชสารสนเทศศาสตร์
BME493 Selected Study of Bioinformatic
Topics
เรื่องศึกษาเฉพาะที่น่าสนใจสาหรับนิสิต
สาขาวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ใ นระดับปริ ญญาตรี
โดยเป็ นหัวข้ อที่น่าสนใจในปั จจุ บันและการพัฒนา
ใหม่ ๆ ในด้ านต่าง ๆ ของเวชสารสนเทศศาสตร์
วศช431 อุปกรณ์การแพทย์และการตรวจวัดสภาพ
ทางสรีรวิทยา
BME431 Medical
Instruments
and
Physiological Monitoring
ความดั น และอั ต ราการไหลที่ เ กี่ ย วกั บ
ระบบทางเดิ น หายใจ ความเข้ มข้ น ของก๊า ซชนิ ด
ต่ า งๆในปอด เซนเซอร์ ท่ีใ ช้ วั ด ปริ ม าณของสาร
ต่ างๆในเลือด การวัด ต่ างๆทางคลิ นิก หลักการ
ของเครื่ องเพสเมกเกอร์ แ ละดี ฟิ บบิ ล เลเตอร์
อุปกรณ์ในการบาบัดโรคต่าง ๆ รังสีวิทยา ภาพเอ็ม
อาร์ไอ การบันทึกภาพทางการแพทย์โดยใช้ อลั ตร้ า
ซาวด์ ความปลอดภั ย และการเชื่ อ ถื อ ได้ ของ
อุป กรณ์ทางไฟฟ้ าและทางกลที่ใช้ ท างการแพทย์
และการป้ องกันปั ญหาขัดข้ องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ กบั
อุปกรณ์ทางการแพทย์
วศช432 อิเล็กทรอนิคส์ทางแสงและอุปกรณ์
เลเซอร์
BME432 Optical Electronics and Laser Device
คุณสมบัติของแสงทั่วไปและแสงเลเซอร์
ทฤษฎีการเกิดแสงเลเซอร์ ส่วนประกอบของแสง
เลเซอร์ คุ ณ สมบัติท่ัว ไปของแสงเลเซอร์ ทฤษฎี
ไอสไตน์และแหล่ งกาเนิดแสงเลเซอร์ ลาแสงเกาซ์
เซียน บทบาทของแสงเลเซอร์ในการประยุกต์ท่วั ไป
และการประยุ ก ต์ ใ นทางอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ วงจร
อิเล็คทรอนิคส์ท่ใี ช้ ร่วมกับแสงเลเซอร์
วศช435 อุปกรณ์รับรู้ทางชีวการแพทย์
BME435 Biomedical Sensors
พื้ นฐานการใช้ เ ซ็น เซอร์ ทางการแพทย์
แบบสารกึ่งตัวนา เทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบสารกึ่ง
ตัวนา เซ็นเซอร์เชิงกล เซ็นเซอร์แม่เหล็ก เซ็นเซอร์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เซ็นเซอร์ความร้ อน เซ็นเซอร์
เคมี เซ็นเซอร์ชีวภาพ เซ็นเซอร์แบบวงจรรวมและ
การเชื่อมต่ อเซ็นเซอร์กับระบบ โดยเน้ นประสาน
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วศช493 หัวข้ อพิเศษทางเวชสารสนเทศศาสตร์
BME493 Selected Study of Bioinformatic
Topics
เรื่องศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับเวชสารสนเทศ
ที่น่าสนใจสาหรับนิสติ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หั ว ข้ อปั จ จุ บั น และพั ฒ นาการของเทคโนโลยี
พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพ
วศช431 อุปกรณ์การแพทย์และการตรวจวัด
สภาพทางสรีรวิทยา
BME431 Medical Instruments and
Physiological Monitoring
ความดั น และอัต ราการไหลที่เ กี่ ย วกั บ
ระบบทางเดินหายใจ ความเข้ มข้ นของก๊าซแต่ละ
ประเภทในปอด เซนเซอร์ ท่ี ใ ช้ วั ด ปริ ม าณของ
สารประกอบในเลือด การวัดทางคลินิก หลักการ
ของเครื่ อ งเพสเมกเกอร์ แ ละดี ฟิ บบิ ล เลเตอร์
อุปกรณ์ในการบาบัดโรค รังสีวิทยา ภาพเอ็มอาร์
ไอ การบัน ทึกภาพทางการแพทย์โ ดยใช้ อัล ตร้ า
ซาวด์ ความปลอดภั ย และการเชื่ อ ถื อ ได้ ข อง
อุปกรณ์ทางไฟฟ้ าและทางกลที่ใช้ ทางการแพทย์
และการป้ องกั น ปั ญ หาขั ด ข้ องในอุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์
วศช432 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงและอุปกรณ์
เลเซอร์
BME432 Optical Electronics and Laser Device
คุ ณ สมบั ติ ข องแสงทั่ ว ไปและเลเซอร์
ทฤษฎี ก ารเกิ ด เลเซอร์ ทฤษฎี ไ อสไตน์ แ ละ
แหล่ งกาเนิด เลเซอร์ ล าแสงเกาซ์เ ซียน บทบาท
ของเลเซอร์ในการประยุกต์ท่วั ไปและการประยุกต์
ในทางอิเ ล็ค ทรอนิ ค ส์ วงจรอิเ ล็ค ทรอนิ ค ส์ท่ีใ ช้
ร่วมกับเลเซอร์

หมายเหตุ
-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

-ปรั บ ปรุ ง ชื่ อ
และค าอธิบ าย
รายวิชา

วศช435 อุปกรณ์รับรู้ทางชีวการแพทย์
-ป รั บ ป รุ ง
BME435 Biomedical Sensors
ค า อ ธิ บ า ย
พื้นฐานการใช้ เซ็นเซอร์ทางการแพทย์ รายวิชา
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบสารกึ่งตัวนา เซ็นเซอร์
เชิ ง กล เซ็ น เซอร์ แ ม่ เห ล็ ก เ ซ็ น เซ อร์ ค ลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ า เซ็นเซอร์ความร้ อน เซ็นเซอร์เคมี
เซ็นเซอร์ชีวภาพ เซ็นเซอร์แบบวงจรรวมและการ
เชื่อมต่อเซ็นเซอร์กบั ระบบ การพัฒนาใช้ และสร้ าง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หลักการเหล่ านี้ในการพัฒนาใช้ และสร้ างอุปกรณ์
และเครื่องมือวัดเพื่ อการติดตาม ตรวจสอบ และ
ควบคุ ม ปรากฏการณ์ ต่ า งๆในขอบข่ ายของ
เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์
วศช492 หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมชีวภาพ
BME492 Selected Study of Bioengineering
Topics
เรื่องศึกษาเฉพาะที่น่าสนใจสาหรับนิสิต
สาขาวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ใ นระดับปริ ญญาตรี
โดยเป็ นหัวข้ อที่น่าสนใจในปั จจุ บันและการพัฒนา
ใหม่ ๆ ในด้ านต่าง ๆ ของวิศวกรรมชีวภาพ
วศช493 หัวข้ อพิเศษทางเวชสารสนเทศศาสตร์
BME493 Selected Study of Bioinformatic
Topics
เรื่องศึกษาเฉพาะที่น่าสนใจสาหรับนิสติ
สาขาวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ใ นระดับปริ ญญาตรี
โดยเป็ นหัวข้ อที่น่าสนใจในปั จจุ บันและการพัฒนา
ใหม่ ๆ ในด้ านต่าง ๆ ของเวชสารสนเทศศาสตร์
วศช494 หัวข้ อพิเศษทางอุปกรณ์การแพทย์
BME494 Special Topics in Medical
Instrumentations
เรื่องศึ กษาเฉพาะที่น่าสนใจสาหรับนิสิต
สาขาวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ใ นระดับปริ ญญาตรี
โดยเป็ นหัวข้ อที่น่าสนใจในปั จจุ บันและการพัฒนา
ใหม่ ๆ ในด้ านต่าง ๆ ของอุปกรณ์ทางการแพทย์
วศช414 กลศาสตร์ของระบบหายใจ
BME414 Respiratory Mechanics
คุ ณ สมบั ติท างโครงสร้ า งและกลศาสตร์
ข อ ง ไ ห ล ข อ ง ร ะ บ บ ห า ย ใ จ หั ว ข้ อ ที่ ศึ ก ษ า
ประกอบด้ วยการหายใจปกติ และโรคของปอดเช่น
ถุง ลมโป่ งพอง และ การแข็งตัว เป็ นไฟเบอร์ข อง
ปอด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
อุ ป กรณ์ แ ละเ ครื่ องมื อ วั ด เ พื่ อการติ ด ตา ม
ตรวจสอบ และควบคุม ด้ วยเซ็นเซอร์ในวิศวกรรม
ชีวภาพการแพทย์
วศช492 หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมชีวภาพ
BME492 Selected Study of Bioengineering
Topics
เรื่ อ งศึ ก ษาเฉพาะเกี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรม
ชีวภาพที่น่าสนใจสาหรับนิสิตสาขาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ หั ว ข้ อปั จ จุ บั น และพั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพ
วศช493 หัวข้ อพิเศษทางเวชสารสนเทศศาสตร์
BME493 Selected Study of Bioinformatic
Topics
เ รื่ อ ง ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ เ กี่ ย ว กั บ เ ว ช
สารสนเทศที่น่าสนใจสาหรับนิสิตสาขาวิศวกรรม
ชีว การแพทย์ หั ว ข้ อปั จ จุ บันและพั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพ
วศช494 หัวข้ อพิเศษทางอุปกรณ์การแพทย์
BME494 Special Topics in Medical
Instrumentations
เรื่ อ งศึ ก ษาเฉพาะเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์ท่นี ่าสนใจสาหรับนิสิตสาขาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ หั ว ข้ อปั จ จุ บั น และพั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
วศช414 กลศาสตร์ของระบบหายใจ
BME414 Respiratory Mechanics
คุณสมบัติทางโครงสร้ างและกลศาสตร์
ของไหลของระบบหายใจ หน้ าที่ของปอดและการ
วัดความดันและการไหล การหายใจในภาวะปกติ
โรคในระบบหายใจ ถุ ง ลมโป่ งพอง และ การ
แข็งตัวเป็ นไฟเบอร์ของปอด

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

-ป รั บ ป รุ ง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา
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