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สารบัญ 
 

หมวดที่ หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อหลักสูตร 5 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 5 
3.วิชาเอก 5 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 5 
5. รูปแบบของหลักสูตร 6 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 6 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 6 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 7 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 7 
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 9 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 9 
  
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร  
1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 10 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 11 
  
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร  
1. ระบบการจัดการศึกษา 13 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 13 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 19 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 35 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 35 
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สารบัญ(ต่อ) 
 

หมวดที่ หน้า 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 37 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 37 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  41 
  
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต  
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 47 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 47 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 48 
  
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 49 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 49 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 50 
2. บัณฑิต 50 
3. นิสิต 50 
4. อาจารย์ 51 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 51 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 52 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 53 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 55 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 55 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 55 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 56 
 
 

 



หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์            พ.ศ. 2562 4 

สารบัญ(ต่อ) 
 

ภาคผนวก หน้า 
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 255 
57 

ภาคผนวก ข ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และความสอดคล้อง TQF 83 
ภาคผนวก ค ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร 85 
ภาคผนวก ง รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 88 
ภาคผนวก จ รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร 97 
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 104 
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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  บัณฑิตวิทยาลัย แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
    วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นวัตกรรมการเรียนรู้ 

 
หมวดที ่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร XXXXXXXXXXX 
ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Biomedical Engineering 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 
     ชื่อย่อ : วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Engineering (Biomedical Engineering) 
    ชื่อย่อ  : M.Eng. (Biomedical Engineering) 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

- 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
เป็นหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 จ านวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก2  
   5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและนิสิตชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยและ  
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  
 

   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
- 

   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรใหม่ โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งที่................ เมื่อวนัที่ ........ เดือน .............. พ.ศ.......  
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่...........  
เมื่อวันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ.............. 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่......  
เมื่อวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ......... 

  
 7.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2563 

  
 8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. เป็นผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
2. วิศวกรชีวการแพทย์ และที่ปรึกษา ในภาครัฐและเอกชน 
3. นักวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  
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 9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล า
ดับ
ที ่

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม 
จันทร์ศิริ 

วท.บ. (เคมี) , 2526  
วท.ม. (ชีวเคมี), 2528  
Ph.D. ( Biochemistry and 
Molecular Genetics), 2538 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
University of New South 
Wales, Australia 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์นิยม ละออ
ปักษิณ  

แพทยศาสตรบัณฑิต, 2529 
ออร์โธปิดกิส,์ 2533  
Fellowship Hand and 
Reconstrucive Microsurgey, 
2542 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศิริราชพยาบาล 
National University Hospital, 
Singapore 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อาจารย์ ดร.วงศ์วิทย ์
เสนะวงศ์ 

B.Eng. (Biomedical 
Engineering), 2537 
M.Sc. (Engineering and 
Physical Science in Medicine), 
2539 
Ph.D.(Biomedical Engineering), 
2545 

University of Kent, UK  
 
Imperial Collage London,UK 

 
 
Imperial Collage London, UK 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ 
10.1 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
10.2 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
10.3 ห้องเรียน ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
10.4 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
10.5 ห้องเรียน บัณฑิตวิทยาลัย  
 

 11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) 
และ ทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ยังคงเน้นการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
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ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายราย ได้และการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียม สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข น าสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว "มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน" โดยอยู่บนรากฐานของกรอบแนวคิดหลักการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โ ด ย
รัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเชีย (Medical Hub 
of Asia) ความต้องการพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้มีศักยภาพในการผลิตอุปกรณ์
การแพทย์ขั้นสูงเพ่ือทดแทนการน าเข้าได้ และ/หรือมีการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือ
เป็นบันไดก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอนาคต รวมทั้งความ
ต้องการของประเทศที่ต้องการก้าวผ่านกับดักของประเทศที่ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) จึงต้องมีการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยแนวทางหนึ่งก็คือต้องมี
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ต้องมีวิศวกรและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติเป็นอย่างดีที่สามารถคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางปัญญา สร้างนวัตกรรมให้กับภาคการผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ลด
ต้นทุน และลดการน าเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่น
ใหม่ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพ่ือเป็นก าลังคนในอนาคตในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว 

 
    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) ของโลก มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็น
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ .ศ. 2567 ผลกระทบที่ตามมาจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุคือ ปัญหา
สุขภาพที่ส าคัญของประชากร รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป จึง
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะสื่อสาร สามารถบูรณาการการใช้
เทคโนโลยี มีศักยภาพในการวิจัย สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ได้    โดยสาขา
วิศวกรรมชีวการแพทย์กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญ สืบเนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการ
ผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และความต้องการพ่ึงพาเทคโนโลยีของตนเอง ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาโรค รวมถึงเป็นการเพ่ิมโอกาสการ
แข่งขันทางอุตสาหกรรมการแพทย์ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในด้านต่างๆที่ดีขึ้น โดยเฉพาะรายจ่ายด้านสุขภาพ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงและ
ความเจริญให้แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร      
            ในแต่ละปีประเทศไทยต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการน าเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรวิศวกรรมชีวการแพทย์ ท าให้ประเทศไทยขาด
โอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรมที่ทันสมัย ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์จึงเน้นการ
พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพ่ือผลักดันให้เกิดการสร้าง
งานวิจัยด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
และมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และต่อยอดการผลิตทางอุตสาหกรรม อันจะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ  

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อรับใช้ 
สังคม” มีภารกิจหลัก คือ 1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และสังคม แห่งการเรียนรู้ 2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มี
ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติ  และนานาชาติ ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีสอดคล้องกับ
ภารกิจหลักดังกล่าว เพ่ือให้มีทักษะการท าวิจัย รวมถึงการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการส่งเสริมความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้  
เพ่ือให้บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ 

 

  

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สามารถเลือกเรียน
รายวิชาเลือกจากหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

13.2 การบริหารจัดการ  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   มีการบริหารงาน
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้บริหารการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกรายวิชาของหลักสูตร ด าเนินการประสานงานโดยคณาจารย์บัณทิต
ศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย และส่วนที่สองรายวิชาเลือกทั่วไป ซึ่งเป็นรายวิชาเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตหลักสูตรต่างๆ ได้มีโอกาสเลือกเรียนให้ตรงตามงานวิจัย  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
   วิศวกรรมชีวการแพทย์ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
 
1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นหลักสูตรที่เน้น
การผลิตวิศวกรชีวการแพทย์ ผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ บุคลากรด้านวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ในภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับชาติ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ ในการพ่ึงพาตนเองโดยการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ เร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย
มีแนวทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 
2553 - 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
1.3 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีวัตถุประสงค์
หลัก เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1  มีทักษะและสามารถน าเสนอ วิเคราะห์ สังเคราห์ โดยใช้หลักการและทฤษฎี
ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  

1.3.2  มีความสามารถและศักยภาพในการวิจัยเชิงบูรณาการด้านวิศวกรรมชีว
การแพทย์ ทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยขั้นสูง  

1.3.3  มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดี ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงทั้งหลักสูตร
ทุก 5 ปี โดยมีรายละเอียดตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

 

แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
(การพัฒนาหลักสูตร) 
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด  

- พัฒนาหลักสูตรโดยยึดหลัก
สากล  
-  ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็น
ประจ าทุกปี  

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร  
-  รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาที่
ก าหนด 

ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  
 

-  วิ เ ค ร า ะห์ ส ถ านก า ร ณ์
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การใช้บัณฑิต  
- รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานของหลักสูตรจาก
นิสิต บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน 
และผู้ใช้บัณฑิต  
 
-  เ ชิ ญ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ จ า ก
ภายนอกเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร  

- สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต  
- ผลการประเมินความพึง
พอใจด้านต่างๆ จากนิสิต 
บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน และ
ผู้ ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ ใน
ระดับดี  
- รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
(การพัฒนาการเรียนการสอน) 
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์และวิสัยทัศน์เพ่ือการ
ผลิตบัณฑิตคุณภาพ  
 

 
- สนับสนุนให้อาจารย์/นิสิต
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
และเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
 
 
 
 
- สนับสนุนให้อาจารย์/นิสิต
เ ข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร รมบริ ก า ร
วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ ช า ชี พ ที่
ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม และระดับ
นานาชาติ  

 
- อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์/นิสิตในหลักสูตร ที่เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ หรือ
เสนอผลงานวิจัยในประเทศ/
ต่ างประเทศ หรื อ  มีการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
วารสารที่ได้รับการยอมรับใน
วงการวิชาชีพ 
- อาจารย์ที่ ปรึ กษา
ปริญญานิพนธ์/นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการ  
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมีการศึกษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ทั้งนี้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1     เดือนสิงหาคม– ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2     เดือนมกราคม– พฤษภาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นนิสิตโครงการ 4+1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับข้ันปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาต่อไปนี้ 

1. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ เกี่ยวข้องกับ ชีวการแพทย์  ไฟฟ้า สื่อสาร โทรคมนาคม 
อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ วิศวกรรมเครื่องกล  

2. สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า สื่อสาร 
โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ 
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์  
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3. สาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ  ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ 
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ พลศึกษา 
สุขศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

4. สาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ทั้งนี้  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
ผู้ที่มีพ้ืนฐานไม่เพียงพอจะต้องเรียนในรายวิชาที่ก าหนดให้โดยไม่ค านวณหน่วยกิต ทั้งนี้เป็นไป

ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
  มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมแผน ก2  
- ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
- ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.5 หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 
มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยปี 2559 
ผู้ที่มีพ้ืนฐานไม่เพียงพอจะต้องเรียนในรายวิชาที่ก าหนดให้โดยไม่ค านวณหน่วยกิต ทั้งนี้เป็นไป

ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

1. ผู้เข้ารับการศึกษามาจากหลากหลายสาขา มีความรู้พ้ืนฐานที่ไม่เท่าเทียมกัน 
2. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับการศึกษาผ่านเกณฑ์เข้าศึกษา แต่ไม่คล่องแคล่ว

เพียงพอ  
 

      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
1. ให้นิสิตเข้านั่งฟังบรรยายในรายวิชาระดับปริญญาตรีที่จ าเป็นต่อการเรียนวิชาของ

หลักสูตร หรือต่อการท าปริญญานิพนธ์ 
2. นิสิตเข้าร่วมการอบรม พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในส่วนที่ต้องใช้ในการท า

วิจัย และท าปริญญานิพนธ์ ในโครงการ/รายวิชา/กิจกรรม ที่จัดโดยหลักสูตรต่างๆในมหาวิทยาลัย 
 

      2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ในเวลาราชการ 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1  15 15 15 15 15 

ชั้นปีที่ 2    - 15 15 15 15 
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รวม   15 30 30 30 30 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    - 15 15 15 15 

  



2.6 งบประมาณตามแผน  ในเวลาราชการ 

งบประมาณของหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
 

รายการ 
จ านวนชั่วโมงสอน 
(ต้องไม่เกิน  360 

ชั่วโมง) 

ค่าตอบแทน 
ต่อชั่วโมง 

   ค่าใช้จ่าย
รวม  
(ชม.สอนxค่า
สอนต่อชม.) 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต  ยอดสะสม 

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   434,000.00  28,933.33             28,933.33  

1.1 หลักสูตรภาษาไทย     

1.1.1 ค่าสอนส าหรับผู้สอนภายใน (เมื่อมภีาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน)       

ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 900 บาท/ช่ัวโมง)  360 900.00  324,000.00              21,600.00            21,600.00  

ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 450 บาท/ช่ัวโมง)  0 450.00  -                       -            21,600.00  

1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอื่น         

ค่าตอบแทนผูส้อนเท่ากับ 900 บาท/ช่ัวโมง  0 900.00 -                       -             21,600.00  

1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ         

ค่าตอบแทนผูส้อน (อ.พิเศษ) เท่ากับ 2,000 บาทต่อช่ัวโมง                                100 2,000.00  200,000.00                -            21,600.00  
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1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ       

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)  40,000.00                2,666.67             24,266.67  

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ ์ 10,000.00                  666.67            24,933.33  

กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนเิทศ กิจกรรมนสิิต ฯลฯ) 40,000.00                2,666.67            27,600.00  

ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้สาหรับนิสติ  10,000.00                  666.67             28,266.67  

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ     10,000.00                  666.67             28,933.33  

อื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร -                          -            28,933.33 

2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก       7,233.33             36,166.67  

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ าร้อยละ 5)                1,808.33            30,741.67 

2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ าร้อยละ 5)                1,808.33            32,550.00  

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี)               3,616.67            36,166.67 

3. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์             12,900.00            49,066.67  

หลักสูตรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ์) ค่าธรรมเนียมไม่เกนิ 150,000 บาท     

3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน)               2,500.00            38,666.67  
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3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์    

 - กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์หลัก (ไม่เกิน 3,500 บาท /นิสิต 1 คน)               3,500.00            42,166.67  

- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธร์่วม (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน)               2,500.00            44,666.67  

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์    

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน)               2,500.00            47,166.67  

 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกิน 1,500 บาท /นิสติ 1 คน)                1,500.00             48,666.67  

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกิน 400 บาท /นิสติ 1 คน)                  400.00             49,066.67  

4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใช้จ่าย  จ านวนป ี             31,560.00             80,626.67  

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี)  4,360.00  2               8,720.00             57,786.67  

4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)  3,000.00  2               6,000.00             63,786.67  

4.3 ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)    1,040.00  2               2,080.00             65,866.67  

4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)     7,380.00  2             14,760.00             80,626.67  

5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)       20,156.67           100,783.33 

6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร           100,000.00 



 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559   
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
     แผน ก แบบ ก2 มีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 24 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วย
กิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. วิชาบังคับ  10 
2. วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า 14 
3. ปริญญานิพนธ์ 12 
รวมไม่น้อยกว่า 36 

3.1.3 รายวิชา 
 
1. หมวดวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียนวิชาสัมมนาและวิชาบรรยาย 10 หน่วยกิต ดังนี้ 

วศช501 วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
BME501 Advanced of Biomedical Engineering  
วศช502 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลส าหรับวิศวกรรมชีว

การแพทย์ 
3(3-0-6) 
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BME502 Cell and Molecular Biology for Biomedical 
Engineering  

 

วศช521 หลักการวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2(1-2-3) 

BME521 Principle of Biomedical Engineering and Health 
Science Research 

 

วศช599 สัมมนาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 1(0-2-1) 
BME599 Research Seminar for Biomedical Engineering 1  
วศช699 สัมมนาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2 1(0-2-1) 
BME699 Research Seminar for Biomedical Engineering 2  

 
2. หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ตามความ
เหมาะสมกับการท าปริญญานิพนธ์ 
รายวิชาเลือกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วศช503 การจดจ ารูปแบบส าหรับการประมวลผลภาพขั้นสูง  3(3-0-6) 
BME503 Advanced Pattern Recognition for Image 

Processing  
 

วศช504 การประมวลผลภาพทางการแพทย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
BME504 Advanced Medical Image Processing    
วศช505 การมองเห็นทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

BME505 Advanced Computer Vision  
วศช506 การประมวลสัญญาณทางชีวการแพทย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

BME506 Advanced Biomedical Signal Processing   
วศช507 การเรียนรู้แบบลึกในข้อมูลทางการแพทย์ 3(3-0-6) 
BME507 Deep Learning in Medical Data  
วศช531 การออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
BME531 Advanced Biomedical Instrumentation Design  
วศช571 หัวข้อพิเศษทางอุปกรณ์การแพทย์ 2(2-2-5) 
BME571 Special Topics in Medical Instrumentation  
วศช572 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์สัญญาณทางการแพทย์ 2(2-2-5) 
BME572 Special Topics in Medical Signal Analysis  
วศช621 ชีวสารสนเทศส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2(1-3-2) 
BME621 Bioinformatic for Biomedical Engineering  
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วศช622 ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์                   2(1-3-2) 
BME622 Business Entrepreneurship for Biomedical 

Engineering 

 

วศช631 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืองาน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นสูง 

3(3-0-6) 
 

BME631 Advanced Programming and Software 
Development for Biomedical Engineering 

 

วศช635 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
BME635 Advanced Artificial Intelligence  

 

 
รายวิชาเลือกสาขาวิศวกรรมกลศาสตร์ 

วศช532 ชีวกลศาสตร์ขั้นสูงส าหรับการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่
ของมนุษย์ 

3(3-0-6) 

BME532 Advanced Biomechanics for Human 
Locomotion  

 

วศช533 ชีวกลประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
BME533 Bioinspired Robotics  
วศช601 วีธีการสร้างแบบจ าลองพลศาสตร์ขั้นสูงส าหรับระบบ

ทางชีวการแพทย์ 
3(2-2-5) 

BME601 Advanced Dynamic Modeling for Biomedical 
System  

 

วศช602 กลศาสตร์ชีวภาพและการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
BME602 Biomechanics and Motion Analysis  
วศช603 ชีวกลศาสตร์ของออร์โธปิดิกส์ 3(2-2-5) 
BME603 Orthopaedic Biomechanics                 
วศช604 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
BME604 Advanced Finite Element Analysis  
วศช605 แบบจ าลองทางชีวกลศาสตร์ของออร์โธปิดิกส์ 3(3-0-6) 
BME605 Orthopaedic Biomechanics Simulation  
วศช606 ระบบวิศวกรรมในโรงพยาบาล   3(3-0-6) 
BME606 Engineering Systems in Hospitals    
วศช607 วิศวกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือขั้นสูง        3(3-0-6) 
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BME607 Advanced Rehabilitation Engineering and 
Assistive Equipment 

 

วศช608 สถิติเพ่ืองานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์        3(3-0-6) 
BME608 Statistics for Biomedical Engineering Research  

วศช632 กฏหมายวิศวกรรมและจรรยาบรรณ        2(2-0-6) 
BME632 Engineering Law and Ethics  

 
รายวิชาเลือกสาขาแพทยศาสตร์ 

วศช623 นวัตกรรมเพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ในระดับ
โมเลกุล 

2(2-0-4) 

BME623 Innovation in Molecular Diagnosis  

วศช633 อณูชีววิทยาประยุกต์ 2(2-0-4) 
BME633 Applied Molecular Biology  
วศช634 เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง 2(2-0-4) 
BME634 Advanced Biomedical Technology  
 

รายวิชาเลือกสาขาแพทยศาสตร์ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

3. หมวดปริญญานิพนธ์   

ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
GRT691  Master’s Thesis  

 
4. หมวดวิชาเอกไม่นับหน่วยกิต จ านวน 1 หน่วยกิต  

วศช624 
 

 การเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 

1(0-2-1) 

BME624  Capacity Builing in Biomedical Engineering  

หมายเหตุ:  หมวดวิชาเอก หน่วยกิต 1 รายวิชา วศช 624 ไม่นับหน่วยกิตโดยมีการ
ประเมินผลเป็น S หรือ U 

 

ความหมายของรหัสวิชา 
  วศช (BME)  หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชา  
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เลขหลักร้อย  หมายถึง ระดับปริญญาโทใช้เลข 5 และ 6 
เลขหลักสิบ  หมายถึง กลุ่มวิชา 
เลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชานั้น 

ความหมายเลขหลักสิบ 
 0   หมายถึง การบรรยาย 
 1   หมายถึง การปฏิบัติ 

2   หมายถึง บรรยายและปฏิบัติ 
3-6   หมายถึง การบรรยาย 
7-8   หมายถึง อภิปรายปัญหาและสัมมนา 

 9   หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 
ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 

เลขนอกวงเล็บ  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
เลขในวงเล็บตัวแรก หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎี 

     เลขในวงเล็บตัวที่สอง หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัต ิ
     เลขในวงเล็บตัวที่สาม หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วศช501 
BME501 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นสูง 
Advanced of Biomedical Engineering 

3(3-0-6) 

วศช502 
BME502 

ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลส าหรับวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 
Cell and Molecular Biology for Biomedical 
Engineering 

3(3-0-6) 

วศช521 
 

BME521 

หลักการวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
Principle of Biomedical Engineering and Health 
Science Research 

2(1-2-3) 

วศช599 
BME599 

สัมมนาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 
Research Seminar for Biomedical Engineering 1 

1(0-2-1) 

XXXXXX วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วศช699 
BME699 

สัมมนาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2 
Research Seminar for Biomedical Engineering 2 

1(0-2-1) 

XXXXXX วิชาเลือก ไม่น้อยน้อยกว่า 11 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 6 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 6  
 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาบังคับ  
 
วศช501  วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นสูง  3(3-0-6)  
BME501  Advanced of Biomedical Engineering  
   การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล ส าหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพ่ือสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ 
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วศช502  ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์  3(3-0-6)  
BME502  Cell and Molecular Biology for Biomedical Engineering 
  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงและ
การตายของเซลล์ การศึกษาระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอลิซึมของชีวโมเลกุล การ
สังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน  
 
วศช521  หลักการวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-2-3) 
BME521  Principle of Biomedical Engineering and Health Science Research 
  หลักการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมชีวการแพทย์ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะและด าเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม 
ทั้งต่อตนเอง สิ่งแวดล้อม และสังคม ตลอดจนมีมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฏหมาย
ที่เก่ียวข้องในการวิจัย 
 
วศช599 สัมมนาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1  1 (0-2-1) 
BME599 Research Seminar for Biomedical Engineering 1  
  การศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ โดยน าเสนอเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
 
วศช699 สัมมนาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2    1 (0-2-1) 
BME699 Research Seminar for Biomedical Engineering 2 
วิชาบังคับก่อน :  วศช 599 สัมมนาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 
  การศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ โดยน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
2) หมวดวิชาเลือก 
รายวิชาเลือกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วศช503  การจดจ ารูปแบบส าหรับการประมวลผลภาพขั้นสูง  3 (3-0-6) 
BME503  Advanced Pattern Recognition for Image Processing 
  การแบ่งกลุ่มดัวยทฤษฏีการตัดสินใจของเบย์ การแปลงข้อมูล การหาลักษณะเด่นและการลดมิติ
ข้อมูล การเลือกลักษณะเด่น การจัดคู่รูปแบบ แบบจ าลองฮิดเดนมาร์คอฟ การจัดกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ 
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วศช504   การประมวลผลภาพทางการแพทย์ขั้นสูง   3 (3-0-6) 
BME504   Advanced Medical Image Processing   
  ศึกษาการสร้างภาพทางการแพทย์ การประมวลภาพทางการแพทย์ การปรับปรุงภาพ การ
ซ้อนทับภาพ การสกัดภาพ การค านวณหาคุณสมบัติของภาพเชิงปริมาณ และการสร้างรูป 3 มิติจาก
ภาพตัดขวางทางการแพทย์ 
 
วศช505   การมองเห็นทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  3 (3-0-6) 
BME505   Advanced Computer Vision 
  ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานในการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงคุณภาพภาพใน
โดเมนเชิงพ้ืนที่ และ เชิงความถ่ี เทคนิคในการปรับปรุงคุณภาพภาพ การประมวลผลภาพสี การประมวลผล
เวฟเล็ต การประมวลผลภาพเชิงรูปร่าง การจ าแนกข้อมูลในภาพ การประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในปัจจุบัน  
 
วศช506   การประมวลสัญญาณทางชีวการแพทย์ขั้นสูง  3 (3-0-6) 
BME506   Advanced Biomedical Signal Processing 
  ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานของสัญญาณทางการแพทย์ สเปคตรัมและการได้มาซึ่งสัญญาณ การ
รบกวน กรณีศึกษาการวิเคราะห์สัญญาณในโดเมนเวลา โดเมนความถี่ และโดเมนเวลา-ความถี่ การเขียน
โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์สัญญาณทางการแพทย์ 
 
วศช507    การเรียนรู้เชิงลึกในข้อมูลทางแพทย์  3 (3-0-6) 
BME507  Deep Learning in Medical Data 
  ข้อมูลทางการแพทย์ หลักการในการเรียนรู้เชิงลึก การออกแบบและปรับแต่งการท างานของตัว
จ าลอง กรณีศึกษา 
 
วศช531   การออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูง  3 (3-0-6) 
BME531  Advanced Biomedical Instrumentation Design 
  ศึกษาถึงการออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในรูปแบบของอุปกรณ์พกพา และอุปกรณ์ท่ีส่วม
ใส่ได้ โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์/ไมโครคอนโทรลเลอร์ การอินเตอร์เฟสกับคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
ขั้นตอนการค านวณการค านวณส าหรับอุปกรณ์สมองกลฝังตัว การกรองสัญญาณรบกวนตามเวลาจริง การ
ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลขั้นสูง 
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วศช571   หัวข้อพิเศษทางอุปกรณ์การแพทย์  2 (2-2-5) 
BME571  Special Topics in Medical Instrumentation 
  เรื่องศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่น่าสนใจ การพัฒนาและเทคโนโลยีที่เก่ียวกับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์  
 
วศช572   หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์สัญญาณทางการแพทย์  2 (2-2-5) 
BME572  Special Topics in Medical Signal Analysis 
  เรื่องศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับการวิเคราะห์สัญญาณทางการแพทย์ชั้นสูงที่น่าสนใจ การวิเคราะห์
สัญญาณโดยใช้เทคนิคสมัยใหม่ 
 
วศช621   ชีวสารสนเทศส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์                                 2 (1-3-2) 
BME621   Bioinformatic for Biomedical Engineering 
  การสืบค้นฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศ และการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโมเลกุล  การพยากรณ์
โครงสร้างของยีน จีโนมและโปรตีน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางต้นก าเนิดและวิวัฒนาการ และการ
ประยุกต์ใช้การศึกษาทางการแพทย์ 
 
วศช622   ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์                   2 (1-3-2) 
BME622   Business Entrepreneurship for Biomedical Engineering 
  ศึกษากระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ โดยพิจารณาถึงโอกาสในการประกอบการ 
และปัจจัยต่างๆในการประกอบการธุรกิจทางด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์วิศวกรรมชีวการแพทย์ ทางด้าน
การเงิน บุคลากร กฏหมายในการด าเนินการประกบธุรกิจ รวมทั้งการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจ           
  
วศช631    การเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืองาน  3 (3-0-6) 
   วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นสูง 
BME631  Advanced Programming and Software Development  
   for Biomedical Engineering 
  ศึกษาแนวคิดและเทคนิคในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับงานทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ โดยครอบคลุมเนื้อหา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
การสร้างและเรียกใช้งานไลบราลี่ การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในรูปกราฟฟิก การพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือการ
ควบคุมอุปกรณ์ และการติดตามเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์  
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วศช635    ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง  3 (3-0-6) 
BME635  Advanced Artificial Intelligence 
  ศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การค้นหาค าตอบของปัญหา การแทนความรู้กระบวนการคิด
หาเหตุผลของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การหาเหตุผลในรูปสัญญลักษณ์ การหาเหตุผลเชิงสถิติโครงสร้างแบบ
สล๊อตและฟิล การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาและเทคนิคการโปรแกรมส าหรับปัญญาประดิษฐ์ การ
ออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์  การประยุกต์ใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ในงานทางวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 
 
รายวิชาเลือกสาขาวิศวกรรมกลศาสตร์ 
วศช532   ชีวกลศาสตร์ขั้นสูงส าหรับการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของมนุษย์ 3 (3-0-6) 
BME532   Advanced Biomechanics for Human Locomotion  
  กลไกของร่างกายมนุษย์ที่รับผิดชอบการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวขั้นสูง การเดิน วิ่งและกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวัน การวัดสัญญาณอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหว การน าไปใช้ปรับปรุงพฤติกรรม และ
วิเคราะห์แก้ใขปัญหาความผิดปกติและบาดเจ็บต่างๆ ในการเคลื่อนไหว   
 
วศช533  ชีวกลประดิษฐ์ 3 (3-0-6) 
BME533  Bioinspired Robotics  
  เทคโนโลยีและหลักการท างานของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางชีวการแพทย์ที่ประยุกต์จาก
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ การน ามาใช้แทนที่หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนต่างๆของร่างกายที่พิการหรือ
บกพร่อง การน ามาใช้อ านวยความสะดวก และ การน ามาช่วยป้องกันความบาดเจ็บ 
 
วศช601   วีธีการสร้างแบบจ าลองพลศาสตร์ขั้นสูงส าหรับระบบทางชีวการแพทย์ 3 (2-2-5) 
BME601   Advanced Dynamic Modeling for Biomedical System  
  วิธีการสร้างแบบจ าลองขั้นสูงโดยใช้คณิตศาตร์อธิบายกลไกและความสัมพันธ์ต่างๆ การศึกษา
ระบบหรือปรากฎการณ์พลศาตร์ของระบบชีวการแพทย์ที่ไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรง ระบบประสาทและ
การเคลื่อนไหว และการท านายผลที่เกิดข้ึนภายใต้เงื่อนไขและความเป็นไปได้ที่หลากหลาย การน าไปใช้
ปรับปรุงพฤติกรรม และการวิเคราะห์เพ่ือแก้ใขปัญหาความผิดปกติและป้องกันการบาดเจ็บต่างๆ 
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วศช602   กลศาสตร์ชีวภาพและการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 (2-2-5) 
BME602  Biomechanics and Motion Analysis 
  พ้ืนฐานกลศาสตร์ชีวภาพ แรงและพลังงาน แรงโน้มถ่วง เสถียรภาพและสมดุล  ความเค้นและ
ความเครียดของวัสดุ การป้อนแรงกระท าต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่ของข้อต่อ 
ลักษณะเฉพาะของระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อและระบบการไหลเวียนโลหิต ศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดทางด้านกลศาสตร์ชีวภาพ หน้าที่ และการผลิตของอวัยวะเทียม กลศาสตร์ของแขนขาบนและล่าง 
การศึกษาการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคต่างๆ ประยุกต์ในด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา และกลศาสตร์ชีวภาพใน
ระบบร่างกายของมนุษย์ 
 
วศช603   ชีวกลศาสตร์ของออร์โธปิดิกส์ 3 (2-2-5) 
BME603  Orthopaedic Biomechanics 
  เนื้อเยื่อของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โครงสร้าง การท างาน และแบบจ าลอง การวิเคราะห์
แรงต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ อินเวอร์สไดนามิกส์ ออพทิไมเซชั่น การวิเคราะห์การเดิน การฟ้ืนฟูสภาพ
ของกระดูกท่ีหัก อวัยวะเทียมฝังใน การออกแบบข้อต่อเทียม การประยุกต์ใช้และการวิจัยจากปัญหาการ
ผ่าตัดและคลินิก 
                       
วศช604   การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง   3 (2-2-5) 
BME604   Advanced Finite Element Analysis 
  กระบวนการทางระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้นเบื้องต้น 
ปัญหาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบอิลาสติกไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับวัสดุอีลาสโต-
พลาสติก ระเบยีบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาผิวสัมผัส  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ทางพลศาสตร์ 
 
วศช605   แบบจ าลองทางชีวกลศาสตร์ของออร์โธปิดิกส์ 3 (3-0-6) 
BME605  Orthopaedic Biomechanics Simulation 
  การสร้างแบบจ าลองของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และแบบจ าลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ด้าน
การออกแบบอวัยวะเทียมฝังในส าหรับข้อต่อเข่า สะโพก หัวไหล่ ปัญหาด้านเทคนิคการผ่าตัดและเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู 
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วศช606           ระบบวิศวกรรมในโรงพยาบาล   3 (3-0-6) 
BME606  Engineering Systems in Hospitals   
  ระบบวิศวกรรมในสถานพยาบาล การติดตั้งบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าทางการแพทย์ ระบบสายดินใน
สถานพยาบาลในพ้ืนที่ที่ใช้บริภัณฑ์ทางการแพทย์มาใช้ช่วยชีวิต ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบห้องสะอาด 
ขั้นตอนในการท าความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ระบบผลิตน้ ารีเวอร์ส ออสโมสิส การบริหารจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ ห้องปฏิบัติการชีวอนามัย ระบบการแพทย์ทางไกล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
 
วศช607   วิศวกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือขั้นสูง 3 (3-0-6) 
BME607  Advanced Rehabilitation Engineering and Assistive Equipment 
  หัวข้อทางการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์ การใช้งาน
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เซนเซอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทฤษฏีเกี่ยวกับความร้อน เพ่ือช่วย
สนับสนุนงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทั้งในด้านร่างกาย ด้านการเคลื่อนไหว ด้านจิตเวช ด้านพัฒนาการ และด้าน
สังคม 
 
วศช608  สถิติเพ่ืองานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 (3-0-6) 
BME608   Statistics for Biomedical Engineering Research 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักสถิติเพ่ือใช้ในงานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชนิดของข้อมูล สถิติเชิง
บรรยาย สถิติเชิงพรรณ การวิเคราะห์ความถดถอยทั้งแบบเชิงเส้น สหสัมพันธ์เชิงเส้น การออกแบบการ
ทดลองทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งการใช้งานซอฟต์แวร์
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
วศช632   กฏหมายวิศวกรรมและจรรยาบรรณ  3 (3-0-6) 
BME632  Engineering Law and Ethics  
  แนะน าวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ การทดลองและการทดสอบมาตรฐานและสื่อในงาน
วิศวกรรม จรรยบรรณของวิศวกร ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความรู้เรื่องกฏหมายโรงงาน กฏหมายแรงงาน 
กฏหมายพลังงาน กฏหมายสิ่งแวดล้อม และกฏหมายวิชาชีพวิศวกรรม  
 
รายวิชาเลือกสาขาแพทยศาสตร์ 
วศช623   นวัตกรรมเพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ในระดับโมเลกุล  2(2-0-4) 
BME623   Innovation in Molecular Diagnosis 
  ศึกษาวิธีการวินิจฉัยทางการแพทย์ในปัจจุบันโดยใช้องค์ความรู้ระดับโมเลกุล รวมถึงการศึกษา
ความก้าวหน้าและแนวโน้มทางนวัตกรรมในการวินิจฉัยในอนาคต 
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วศช633  อณูชีววิทยาประยุกต์ 2(2-0-4) 
BME633  Applied Molecular Biology 
  ประยุกต์องค์ความรู้ทางอณูชีววิทยา ในการน ามาใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ การเกษตร
อุตสาหกรรมทางอาหารและยา เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดลอ้ม ที่เกี่ยวข้อง 
 
วศช634  เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง 2(2-0-4) 
BME634  Advanced Biomedical Technology 
  ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทฏษฏีที่เกี่ยวข้อง วัสดุชีวภาพทางการแพทย์ 
ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ ไบโอเซนเซอร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถน าไปและการประยุกต์ใช้ใน
อนาคต   
 
3) หมวดปริญญานิพนธ์ 
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
GRT691             Master’s Thesis 
 
4) หมวดวิชาเอกไม่นับหน่วยกิต 
วศช624   การเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1(0-2-1) 
BME624  Capacity Builing in Biomedical Engineering 
  การพัฒนาแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การเรียนรู้และเพ่ิมขีดความสามารถ
โดยใช้ทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

            3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ล าดับ

ที ่
รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิร ิ วท.บ. (เคมี) , 2526 
วท.ม. (ชีวเคมี), 2528 
Ph.D. ( Biochemistry and 
Molecular Genetics), 2538 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
University of New South 
Wales, Australia 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นยิม 
ละออปักษิณ 

แพทยศาสตรบัณฑิต, 2529 
ออร์โธปิดกิส์, 2533 
Fellowship Hand and 
Reconstrucive 
Microsurgey, 2542 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศิริราชพยาบาล 
National University 
Hospital, Singapore 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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3 อาจารย์ ดร.วงศ์วิทย ์เสนะวงศ์ B.Eng(Biomedical 
Engineering), 2537 
M.Sc.(Engineering and 
Physical Science in 
Medicine), 2539 
Ph.D.(Biomedical 
Engineering), 2545 

University of Kent, UK 
 
Imperial Collage 
London,UK 
 
Imperial Collage London, 
UK 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 
             3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีทีจ่บ 
สถาบันทีส่ าเร็จ

การศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม 

จันทร์ศิริ 
วท.บ. (เคมี) , 2526 
วท.ม. (ชีวเคมี), 2528 
Ph.D. ( Biochemistry and 
Molecular Genetics), 2538 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
University of New South 
Wales, Australia 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
นิยม ละออปักษิณ 

แพทยศาสตรบัณฑิต, 2529 
 
ออร์โธปิดกิส์, 2533 
Hand and Reconstrucive 
Microsurgey, 2542 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศิริราชพยาบาล 
National University 
Hospital, Singapore 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อาจารย์ ดร.วงศ์วิทย ์เสนะ
วงศ์ 

B.Eng(Biomedical 
Engineering), 2537 
M.Sc.(Engineering and 
Physical Science in 
Medicine), 2539 
Ph.D.(Biomedical 
Engineering), 2545 

University of Kent, UK 
 
Imperial Collage 
London,UK 
 
Imperial Collage London, 
UK 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 ผู้ช่วยศาสตารย ์นพ. ฉัตรชัย 
เอกปัญญาสกุล 

พ.บ. , 2544 
วท.ม. (อาชวีเวศศาสตร์), 2547 
ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน) , 
2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
แพทยสภา 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย 

แก้วพินจิ 

วท.บ (ฟิสิกส์), 2547 
 
วท.ม. (ชีวภาพการแพทย์), 
2550 
ปร.ด. (อณูชีววิทยา), 2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทายาท ศรียาภัย 

วท.บ (จุลชวีวิทยา), 2543 
 
วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและ
โภชนาการ), 2546 
ปร.ด. (อณูชีววิทยา), 2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

7 อาจารย์ ดร.สุพัตรา อารีกิจ วท.บ (ชีววิทยา), 2546 
 
วท.ม. (อณูชีววิทยา), 2549 
ปร.ด. (อณูชีววิทยา), 2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

8 อ.ดร.กันต์กนิษฐ 
รัตนธนาวรรณ 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2552 

ปร.ด. (อณูชีววิทยา), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

9 รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆ
พันธุ์ เจริญพงษ ์

วศ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส)์, 2543 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ
สารสนเทศ), 2548 
D.Eng (System Design 
Engineering), 2551 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
University of Fukui, ญี่ปุ่น 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชไม
พร สุขแจ่มศร ี

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
2545 
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
2549 
Ph.D.(Mechanical 
Engineering), 2558 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
Imperial College London, 
UK 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.
สุชาดา ตันติสถิระพงษ์  

B.Eng.(Computer  
Engineering), 2549 
 
M.Eng.Sc (Biomedical 
Engineering), 2550 
 
Ph.D.(Biomedical 
Engineering), 2558 

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

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทวีชัย  
อวยพรกชกร 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้), 2541 
 
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์, 
2546 
Ph.D. (Engineering), 2559 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
University of Edinburgh, 
UK 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

13 อาจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ จันทร์
วิเมลือง 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), 2543 
วศ.ม.(วิศวกรรมชีวการแพทย์), 
2550 
Ph.D. (Electrical and 
Electronic Engineering), 
2561 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
Imperial College London, 

UK 

x-xxxx-xxxxx-xx-x  
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14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ดิเรก  เสือสีนาค 
            

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), 2547 
วศ.ม.(วิศวกรรมชีวการแพทย์), 
2550 
 
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), 2555 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

15 อาจารย์ ดร.อัมราพร บุญประ
ทะทอง 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล, 
2543 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล, 2547 
Ph.D. Mechanical 
Engineering, 2556 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
University of Manchester, 
United Kingdom 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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3.3.3 อาจารย์พิเศษ  
  หลักสูตรได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากสถาบันทั้งภายนอกและ
ภายใน ตามความต้องการของแต่ละรายวิชา 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

- 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
        การท างานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต้องเป็นการศึกษาวิเคราะห์หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการแก้ปัญหาใน
เชิงทฤษฎี หรือปฏิบัติ นิสิตแต่ละคนจะต้องท าวิจัย โดยการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ ตามที่
ก าหนดในหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การวัดผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
            นิสิตต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้คุมปริญญานิพนธ์ 
หัวข้อในการศึกษาค้นคว้าเป็นการคิดค้น หรือพัฒนาที่ตรงสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือที่เก่ียวข้อง 
โดยท าการเขียนปริญญานิพนธ์ ในรูปแบบที่ก าหนด 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
มีความเข้าใจในปัญหา สามารถค้นคว้าทฤษฎี รวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ 

เพ่ือน ามาสังเคราะห์หาข้อสรุป หรือหาแนวทางแก้ปัญหา แล้วถ่ายทอด ในรูปแบบการเขียน และการ
น าเสนอ 
 

5.3 ช่วงเวลา  
เป็นไปตามข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา ของหมวดที่ 3  

  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และท าปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกิต 
  

5.5 การเตรียมการ 
 ภาควิชาฯ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนิสิตด้านวิจัยและวิชาการ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้  
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 5.5.1 จัดรายวิชาสัมมนา เพ่ือให้ความรู้ด้านการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย และการโต้แย้ง
ทางวิชาการ  
 5.5.2 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  
 5.5.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ก าหนดการ และรูปแบบในการท าปริญญานิพนธ์ 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
          มีการประเมินผลปริญญานิพนธ์ ตามข้อคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อที่ 27 (ภาคผนวก ก) และนิสิตต้องเขียนปริญญานิพนธ์เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยมีเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้  

ผลงานปริญญานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full 
paper) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 
1. มีทักษะสื่อสาร สอดแทรกอัตลักษณ์ในการเรียนการสอนทุก

รายวิชา โดยอธิบายให้นิสิตเข้าใจความหมายและ
ความส าคัญของอัตลักษณ์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ
การเรียน การท างาน และการด ารงชีวิต จัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นิสิตมีโอกาสฝึกฝน
และพัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ 

2. สมรรถนะของหลักสูตร 
   มีทักษะกระบวนการวิจัย และ สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยด้าน วิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้เป้นที่
ยอมรับ 

สามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ ผลงานวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
       2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) มีความรับผิดชอบในการเรียน 
การวิจัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 
(2) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในทางวิชาการและวิชาชีพ  
 
 

(1) มีการมอบหมายงาน และ
ความรับผิดชอบในแต่ละรายวิชา 
 
 (2) มีการสอนจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในทางวิชาการและ
วิชาชีพ ในรายวิชา Principle of 
Health Science Research  

(1) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ
รายวิชา 
(2) ประเมินจากผลการสอบและ
พฤติกรรมการแสดงออกทาง
วิชาการและวิชาชีพ  
 

 
2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) มีความรู้เข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์  

(1) การบรรยาย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ 
และอภิปรายร่วมกัน โดยใช้บท
วิเคราะห์ทางวิชาการเป็นฐาน  

(1) ประเมินผลการศึกษาโดยการ
สอบ การน าเสนอ การมีส่วนร่วม 
และความสนใจในการเรียน  
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
(2) สามารถถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) เน้นการคิดวิเคราะห์ สรุปองค์
ความรู้ และถ่ายทอด 

 
 
 

 
 
 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติน ามาประยุกต์ 
ใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ในบริบทใหม่ที่ซับซ้อนในงานวิจัย 
และแก้ปัญหาแบบบูรณาการ  
ได้อย่างมีเหตุผลทางหลักวิชา  
 
 
 
 
(2) สามารถใช้ความรู้สร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหา  
 
 
 
 
 
 

(1) เน้นการสอนให้นิสิตรู้จัก
ค้นคว้า คิดวิเคราะห์แบบบูรณา
การ  สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ความรู้ต่างๆ ผ่านกระบวนการ
การเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ และ แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้โดยการศึกษาดู
งาน จากผู้เชี่ยวชาญ การ
ประชุมสัมมนา และประชุม
วิชาการ 
(2) เน้นการสอนและปฏิบัติการ
ให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหา จากประเด็นปัญหา
และปริญญานิพนธ์  
 
 
 

(1) ประเมินผลการเรียนและการ
ปฏิบัติงาน จากการน าเสนอ
ความรู้เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ  
 
 
 
 
 
(2) ประเมินจากความสามารถใน
การใช้ความรู้ในการอภิปราย
ปัญหาวิชาการและวิจัย จาก
รายงาน จากงานที่ได้รับ
มอบหมาย จากรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัย  
การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
และการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์  
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) มีทักษะในการท างานร่วมกับ
บุคคลอื่น ตามบทบาทและหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม 
 
(2) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย  

(1) จัดกิจกรรมกลุ่มและ
มอบหมายรายงานกลุ่ม  
 
 
(2) จัดอภิปราย สัมมนา แสดง
ความคิดเห็นและการแก้ปัญหา
ทางวิชาการ  

(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมของ
นิสิตระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม ใน
ระหว่างการเรียน และการท างาน
วิจัยร่วมกัน  
(2) ประเมินผลจากการส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย  

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

(1) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการ
พูด การฟัง การแปล การเขียน  
 
(2) มีทักษะในการใช้สารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลและสื่อสาร  
 
(3) มีความรู้ทางสถิติในการท า
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
แปลผล อย่างถูกต้องเหมาะสม  

(1) จัดการเรียนการสอนเพ่ือ
สร้างเสริมทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สถิติ  
(2) จัดการเรียนการสอนเพ่ือ
สร้างเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(3) จัดให้มีการท ารายงานและ
น าเสนอผลงานที่มีแปลผล 
วิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมูลทาง
สถิติจากผลงานวิจัยต่างๆ 

ประเมินจากการน าความรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการน าเสนองาน  
การท ารายงาน และวิทยานิพนธ์  
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1) มีความรับผิดชอบในการเรียน การวิจัย ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน 
(2) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

2. ด้านความรู้ 1) มีความรู้เข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (1) สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
น ามาประยุกต์ ใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาใน
บริบทใหม่ที่ซับซ้อนในงานวิจัย และแก้ปัญหาแบบ
บูรณาการ  
ได้อย่างมีเหตุผลทางหลักวิชา  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

(1) มีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ตาม
บทบาทและหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล 
การเขียน  
(2) มีทักษะในการใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
และสื่อสาร  
(3) มีความรู้ทางสถิติในการท าวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูลและการแปลผล อย่างถูกต้องเหมาะสม  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   

●ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 
แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

รายวิชา ด้านที่ 1  
คุณธรรมและจริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
วศช501 วิศวกรรมชีว
การแพทย์ขั้นสูง 

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

วศช502 ชีววิทยาระดับเซลล์
และโมเลกุลส าหรับวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 

● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ 

วศช521 หลักการวิจัยทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

วศช599 สัมมนาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 1 

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

วศช699 สัมมนาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 2 

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
รายวิชา ด้านที่ 1  

คุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
วศช503 การจดจ ารูปแบบ
ส าหรับการประมวลผลภาพ
ขั้นสูง 

○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● 

วศช504 การประมวลผลภาพ
ทางการแพทย์ขั้นสูง 

● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

วศช505 การมองเห็นทาง
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● 

วศช506 การประมวล
สัญญาณทางชีวการแพทย์ขั้น
สูง 

● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ 

วศช507 การเรียนรู้แบบลึกใน
ข้อมูลทางการแพทย์ 

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

วศช571 หัวข้อพิเศษทาง
อุปกรณ์การแพทย์ 

○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ 
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
รายวิชา ด้านที่ 1  

คุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
วศช572 หัวข้อพิเศษทางการ
วิเคราะห์สัญญาณทาง
การแพทย์ 

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 

วศช531 การออกแบบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูง 

● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

วศช532 ชีวกลศาสตร์ขั้นสูง
ส าหรับการเคลื่อนไหวและ
เคลื่อนที่ของมนุษย์ 

● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

วศช533 ชีวกลประดิษฐ์ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● 

วศช601 วีธีการสร้าง
แบบจ าลองพลศาสตร์ขั้นสูง
ส าหรับระบบทางชีว
การแพทย์ 

● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ 

 



หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์            พ.ศ. 2562 44 

แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
รายวิชา ด้านที่ 1  

คุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
วศช602 กลศาสตร์ชีวภาพ
และการวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหว 

○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● 

วศช603 ชีวกลศาสตร์ของ
ออร์โธปิดิกส์ 

● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ 

วศช604 การวิเคราะห์ไฟไนต์
เอลิเมนต์ขั้นสูง 

● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

วศช605 แบบจ าลองทางชี
วกลศาสตร์ของออร์โธปิดิกส์ 

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

วศช606 ระบบวิศวกรรมใน
โรงพยาบาล   

● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ 

วศช607 วิศวกรรมเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ขั้นสูง 

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
รายวิชา ด้านที่ 1  

คุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
วศช608 สถิติเพ่ืองานวิจัยทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 

วศช621 ชีวสารสนเทศ
ส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● 

วศช622 ธุรกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 

● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

วศช623 นวัตกรรมเพ่ือการ
วินิจฉัยทางการแพทย์ในระดับ
โมเลกุล  

○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● 

วศช624 การเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 

○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● 
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
รายวิชา ด้านที่ 1  

คุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
วศช631 การเขียนโปรแกรม
และพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืองาน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นสูง 

● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ 

วศช606 ระบบวิศวกรรมใน
โรงพยาบาล   

● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 

วศช632 กฏหมายวิศวกรรม
และจรรยาบรรณ 

● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

ปพท691 ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญาโท 

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

วศช634 เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ขั้นสูง 

● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ 

วศช633 อณูชีววิทยาประยุกต์  ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ 

วศช635 ปัญญาประดิษฐ์ขั้น
สูง  

● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) หมวดที ่5 การวัดและประเมินผลการศึกษาสรุปดังนี้ 

- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้นดังนี้ 
ระดับข้ัน ความหมาย ค่าระดับขั้น 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  
  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  
B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  อ่อน (Poor) 1.5  
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

   
ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ใช้สัญลักษณ์ ดังนี้  
 สัญลักษณ์  ความหมาย  
 S   ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory)  
 U   ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)  
 AU   การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
 I   การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
 W   การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw)  
 IP   ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In Progress) 

- การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ 
ไม่ผ่าน F (Fail)  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในกรอบ 
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอน และบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่  
 1.2 หลักสูตรฯ ชี้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ ของรายวิชาใน
หลักสูตร  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
  1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
  2)  สนับสนุนการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ และน า
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
  1) มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯ จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของชาติ  
  2)  หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการ
สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ  
  3) หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกับ
คณาจารย์จากสถาบันอ่ืนทั้งในประเทศและนอกประเทศ  

  4) หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ / ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 
1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ บริหารหลกัสูตรผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 
ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและเป็นที่ปรึกษา ตลอดจน
ก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
ประกอบอาชีพวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และนักวิจัยใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาและการท าปริญญานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักท่ีได้ก าหนดภาระงานในการดูแลนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เกิน 1 ต่อ 5 คน และมีการก าหนดเกณฑ์การจบ
การศึกษาของบัณฑิตที่แสดงถึงการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ ที่ก าหนดให้มี 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติ นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการส ารวจอัตราการ 
ได้งาน ประเภทของงาน และคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา โดยพิจารณาสมรรถนะของบัณฑิตท่ีครอบคลุม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทั้ง 5 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม(2) ด้าน
ความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ (5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. นิสิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแผนการรับนิสิต จ านวนรับและคุณสมบัติของนิสิตไว้ในมคอ. 2 
ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือยืนยันจ านวนนิสิตที่จะรับตามที่ก าหนดไว้ในมคอ. 2 ก่อนการ
รับนิสิตทุกปีและก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนิสิต แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบและกรรมการสัมภาษณ์
นอกจากนี้ ทางหลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษาในด้านระบบการศึกษาท่ัวไปผ่านการ
ปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยและคณะ และด้านภาษาอังกฤษ ผ่านโครงการที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรโดยมีการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อโครงการเตรียมความพร้อมที่หลักสูตรจัดขึ้นทุกปี เพ่ือน ามาปรับปรุงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตในปีต่อไป  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษาโดยก าหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เหมาะสม 
ได้แก่ การพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การก าหนดอัตราส่วนอาจารย์ : นิสิต แนว
ทางการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์ มีกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขและมี
ผลการประเมิน โดยได้สรุปข้อมูลปัญหานิสิตในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบ
และให้ค าปรึกษา/ดูแลที่เหมาะสมมากข้ึนในปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้นิสิตที่ได้ท าวิทยานิพนธ์แล้วต้องน าเสนอความก้าวหน้าเพื่อรายงาน
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ความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่จะให้นิสิตขอ
ค าปรึกษาและรับข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยคณาจารย์ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้นิสิตสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการ
ก า หนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ต้องการพัฒนาในหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย มีภาวะผู้น ามีกระบวนการคิด 
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการพิจารณาวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
ศักยภาพของนิสิตดังกล่าว มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ และน าผลจากการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

อีกท้ังหลักสูตรมีการจัดระบบการรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของนิสิตทุกภาคการศึกษาผ่าน
แบบประเมินการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ และ
แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาโดยนิสิตสามารถน าเสนอข้อร้องเรียนผ่าน
ทางกล่องรับข้อร้องเรียน ที่หลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตทราบไว้เบื้องต้นแล้ว โดยน าข้อร้องเรียนเสนอ
ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาด าเนินการจัดการต่อข้อร้องเรียน และมีระบบการประเมิน
ความพึงพอใจต่อช่องทางการร้องเรียน และต่อการจัดการข้อร้องเรียน และการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ในด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการ
เรียนรู้ตลอดหลักสูตร 
4. อาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมในการด าเนินการรับอาจารย์โดยร่วมก าหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานของหลักสูตรและหลักเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงแนะน าบทบาทหน้าที่แก่อาจารย์ใหม่ และพิจารณา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร นอกจากนี้ ทางคณะมีแนวทางรองรับเพ่ือทดแทนหากเกิดปัญหาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรลาออก/เกษียณ/มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดยอาจารย์ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมตามคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้แก่การด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการการส่งเสริมประสบการณ์
การวิจัยและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ เช่น แผน/โครงการเพื่อส่งเสริมการวิจัยในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของคณะกรรมการวิจัยฯของคณะ การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆที่หลากหลาย การ
จัดสรรทุนรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการออกแบบและก าหนดสาระวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร ซ่ึง
ประกอบไปด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ครบทั้ง ๕ ด้านตามที่สภาวิชาชีพก าหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน
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ทุกข้อที่หลักสูตรก าหนด และก ากับให้รายวิชาที่เปิดสอนท าการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความรับผิดชอบ
หลัก-รองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้ครบทุกข้อ รวมทั้งก ากับปริญญานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต ให้
มีความเหมาะสมแก่มาตรฐานคุณวุฒิในระดับปริญญาโทและสร้างคุณค่าทางวิชาการให้แก่วิศวกรรมชีว
การแพทย์ ส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ที่เท่าทันวิทยาการความก้าวหน้าและเป็นการน าองค์ความรู้จากสหสาขาวิชา
มาพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิต เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกสูงต่อสังคมมีณภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ 

หลักสูตรมีการก าหนดผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่เปิดสอนโดยพิจารณา
ตามประสบการณ์ทางวิชาการ การวิจัยประสบการณ์ท างาน ผลงานทางวิชาการของผู้สอนและประสบการณ์
ทางวิชาชีพให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ ในส่วนของหัวข้อการเรียนของหลักสูตรที่
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือความเป็นปัจจุบันของเนื้อหาในการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษร่วมสอนโดยมีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้ร่วมสอนหรือ
เข้าร่วมฟังการสอนเพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถของคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ทั้งนี้การแต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรนั้นต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท าร่างตารางสอนน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาประเมินความเหมาะสมของผู้สอน และมีระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิตและ
อาจารย์ผู้ร่วมสอน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษากรรมการบริหาร
หลักสูตรมีการปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นประจ าในทุกๆ ปี นอกเหนือไปจากการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่ สกอ ก าหนด โดยในส่วนของรายละเอียดการปรับปรุงนั้นจะอยู่ทั้งในระดับของการปรับ
รายละเอียดรายวิชา ซึ่งก าหนดให้ผู้รับผิดชอบวิชาเป็นผู้ด าเนินการและน าเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาสาระ
รายวิชาแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา และมีกระบวนการในการก ากับติดตามท่ีสอดคล้องกับการ
ด าเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งการประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ผล
การด า เนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) และการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปี (มคอ. 7) โดยน าข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการประกอบการพิจารณาวางแผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้เนื้อหาของรายวิชามีความเป็นปัจจุบัน
และทันต่อศาสตร์ในวิชาชีพ 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีการเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอแก่นิสิตและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน โดยน าข้อมูลจากแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาประกอบในการประชุมตารางสอน และเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โดยกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดห้องเรียนบรรยาย ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์สื่อโสต เอกสาร ต ารา และวารสารวิชาการ รวมทั้ง
ฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้น และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เพียงพอและทันสมัย และมีการจัดให้นิสิตประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 
2562 

ปีท่ี 2 
2563 

ปีท่ี 3 
2564 

ปีท่ี 4 
2565 

ปีท่ี 5 
2566 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมใน การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

√ √ √ √ √ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

- √ √ √ √ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน า ด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 



หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์            พ.ศ. 2562 54 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - √ √ √ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - √ √ √ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1 ก่อนการสอน  
   อาจารย์ในหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาร่วมประชุมกันก่อนเปิดภาค
เรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่
อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ  
  1.1.2 ระหว่างสอน  
   อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึง
ประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอน และตั้งค าถามเกี่ยวเนื้อหาที่สอน  
  1.1.3 หลังการสอน  

  อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจาก การท าแบบฝึกหัดหรือรายงาน และผล
การสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน ประกอบค าปรึกษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน 

 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น วิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา เอกสารประกอบการสอน รวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
โดยใช้แบบประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์  

 1.2.2 คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสอน  และ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่
ส าเร็จตามหลักสูตร  
 2.2 ประเมินผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากรายงานผลการด าเนินการ
หลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสิต  
 2.3 ประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต และหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบ 
ภาคการศึกษา  
 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงาน จากการประเมินคุณภาพ และวางแผน
ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน  

 4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการ
ประเมิน และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานหลักสูตรตามรอบประกันคุณภาพที่ก าหนด 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) และความสอดคล้องกับ TQF 
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ภาพผนวก ข ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และความสอดคล้องกับ TQF 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และความสอดคล้องกับ TQF 

PLOs ของหลักสูตร ความสอดคล้องกับ TQF 
ด้านที่ 1  
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีทักษะและสามารถน าเสนอ 
วิเคราะห์ สังเคราห์ โดยใช้หลักการ
และทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 

     

2. มีความสามารถและศักยภาพใน
การวิจัยเชิงบูรณาการด้าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ทั้งการวิจัย
พ้ืนฐาน และการวิจัยขั้นสูง 

     

3. มีจรรยาบรรณ คุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติท่ีดี ในวิชาชีพ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวก ค 
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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การวิพากษ์หลักสูตร 
การวิพากษ์หลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร กิณเรศ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 
มีความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการแก้ไขหลักสูตรตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน 

ดังต่อไปนี้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน 

หมวด
ที ่

ข้อที่ หัวข้อ ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

1 12 ผลกระทบจาก ข้อ 
11.1 และข้อ 11.2 
ต่อการพัฒนา
หลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

- การพัฒนาหลักสูตรควร
ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นที่
ต้องมีการสอนในระดับ
ปริญญาโท ในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าที่เน้นการ
วิจัย อันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศทีย่ั่งยืน 
- แก้ข้อความจาก 
"หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต" เป็น "หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต" ในทุกที่ 

- แก้ไขให้ชี้ถึงความจ าเป็นต่อการอยู่
รอดในประชาคมอาเซียน เน้นการ
วิจัย และใส่ค าส าคัญ พัฒนาประเทศ
ได้อย่างยั่งยืน 
- แก้ข้อความในทุกท่ีแล้ว 

2 1.1 ปรัชญา ควรเขียนให้กระชับ ปรับข้อความให้กระชับจาก 7 
บรรทัด เหลือ 4 บรรทัด 
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หมวด
ที ่

ข้อที่ หัวข้อ ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

2 2 แผนพัฒนาปรับปรุง เนื่องจากหลักสูตรที่
น าเสนอเป็นหลักสูตรใหม่ 
(ไม่ใช่หลักสูตรปรับปรุง) 
จึงควรเขียนแผนพัฒนากล
ยุทธ์ และตัวบ่งชี้ ให้
สอดคล้องกับการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ 

ปรับแก้ข้อความในแผน ให้เป็นการ
เสนอหลักสูตรใหม่ ไม่เป็นการ
ปรับปรุง 

3 2.3 ปัญหาของนิสิตแรก
เข้า 

การขาดคุณสมบัติเรื่อง
เกรดที่ไม่เป็นตามเกณฑ์ 
เป็นเรื่องที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณา
ยกเว้นได้อยู่แล้ว จึงไม่
น่าจะเป็นปัญหา แต่ควร
พิจารณาปัญหาในเรื่องอ่ืน 
ๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานที่
ไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจาก
การรับนิสิตที่มีความ
หลากหลายสาขา ส่วน
เกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษนั้น ใน
หลักสูตรในข้อ 2.2 ไม่ได้
บังคับ แต่เป็นทางเลือก
หากเกรดไม่ถึง 2.5 เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษมีความส าคัญ
มากในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ซึ่งนิสิต
ส่วนมากมีจุดอ่อนด้านนี้ 

เปลี่ยนปัญหานิสิตแรกเข้าเป็นเรื่อง
พ้ืนฐานนิสิตมาจากต่างสาขากัน และ
ภาษาอังกฤษ 
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หมวด
ที ่

ข้อที่ หัวข้อ ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

จึงควรมีแนวทางแก้ไขด้วย
เช่นกัน 

3 2.4 กลยุทธ์ในการ
ด าเนินการเพ่ือ
แก้ปัญหา/ข้อจ ากัด
ของนิสิตในข้อ 2.3 

(กล่าวรวมกับความเห็น
หมวดที่ 3 ข้อ 2.3) 

เสนอกลยุทธ์แก้พ้ืนฐานนิสิตจากต่าง
สาขาที่ต่างกัน ด้วยการมอบหมายให้
นิสิตเข้าฟังวิชาบรรยายที่เกี่ยวข้อง 
และแก้ปัญหาภาษาอังกฤษด้วยการ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าวิธีการ
พัฒนาทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ใน
การเรียนให้นิสิต 
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หมวด
ที ่

ข้อที่ หัวข้อ ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

3 2.5 แผนการรับนิสิต
และผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระยะ 
5 ปี 

จ านวนการรับในแต่ละปี
การศึกษาน้อยเกินไป ควร
พิจารณาจากจ านวน
อาจารย์ประจ าที่สามารถ
สอนและควบคุมปริญญา
นิพนธ์ แต่ไม่ควรต่ ากว่าปี
ละ 10 คน 

เพ่ิมจ านวนรับเป็นปีละ 10 คน 

3 2.6 งบประมาณตาม
แผน 

ไม่สอดคล้องจ านวนรับ แก้งบประมาณให้ตรงจ านวนนิสิตที่
ระบุในแผนการรับนิสิต 

3 3.1.3 รายวิชาเอกบังคับ - ควรเพิ่มรายวิชาเลือกใน
ด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม ได้แก่ 
Advanced 
Communication 
Systems หรือ Wireless 
Communication 
Systems 
- รายวิชา วศฟ 571 
ระบบสื่อสารด้วยแสง ควร
จัดอยู่ในกลุ่มวิชาด้าน
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
- รายวิชา วศฟ 572 ควร
เป็น เครือข่ายการสื่อสาร
ไร้สาย (Wireless 
Communication 
Networks) 

- เพ่ิมวิชาเลือก Wireless 
Communication Systems ในด้าน
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
- ย้ายวิชา วศฟ 571 จากด้าน
คอมพิวเตอร์ ไปด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม 
- แก้ไขชื่อรายวิชา วศฟ 572 

3 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา
โดยรวม 

ควรใช้ format เดียว ใน
ทุกรายวิชา 

แก้ไข format ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ตรงกันทุกรายวิชา 
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หมวด
ที ่

ข้อที่ หัวข้อ ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

4 3 แผนที่แสดงการ
กระจายความ
รับผิดชอบ
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา 
(Curriculum 
Mapping) 

ควรพิจารณาปรับ 
Mapping วิชา วศฟ 590 
ปริญญานิพนธ์ ให้
ครบถ้วนกว่าที่ปรากฎ 

เพ่ิมเติม Mapping จาก 5 ความ
รับผิดชอบหลัก เป็น 9 ความ
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ 

หมวด
ที ่

ข้อที่ หัวข้อ ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

- - ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ป.โทไม่มีปัญาด้านวิชา
เรียน อาจารย์พร้อมและมี
ผลงานพอที่จะคุมปริญญา
นิพนธ์ได้ 

- 

- - ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ วิชาเลือกในแต่ละสาขา
น่าจะมีให้มากกว่านี้ 
โดยเฉพาะชีวการแพทย์+
คอมพิวเตอร์ 

วิชาเลือก ก าลังมี 21 วิชา 
โทรคมนาคมมี 7 วิชา ชวีการแพทย์มี 
13 วิชา และคอมพิวเตอร์มี 8 วิชา จึง
เพ่ิมวิชาสาขาโทรคมนาคมที่มีน้อยอยู่ 
เป็น 9 วิชา 
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หมวด
ที ่

ข้อที่ หัวข้อ ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

- - ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ อาจารย์ที่จบแค่โท น่าจะ
ส่งไปเรียนป.เอกก่อน แล้ว
ค่อยให้มาสอน หรือ
มิฉะนั้นก็ควรจะมีผลงาน
ตีพิมพ์ที่ชัดเจนและมาก
พอ 

คงรายชื่ออาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท
เฉพาะที่มีต าแหน่งวิชาการ 

 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร กิณเรศ 

หมวด
ที ่

ข้อที่ หัวข้อ ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

1 8 อาชีพที่สามารถ
ประกอบได้หลัง
ส าเร็จการศึกษา 

ควรเพิ่มอาจารย์ใน
สถาบันการศึกษา 

เพ่ิมเติมอาชีพอาจารย์ใน
สถาบันการศึกษา 

1 11 สถานการณ์หรือ
การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 

ควรเพิ่มให้ครอบคลุมสาขา
ย่อย 

เพ่ิมเติมการกล่าวถึงสาขาย่อยทั้ง 4 

3 2.5 แผนการรับนิสิต
และผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระยะ 
5 ปี 

น้อยไป ควรจะรับ 10 เผื่อ
ไว้ 

แก้จ านวนจาก 5 คน เป็น 10 คน 

3 3.1.3 รายวิชาเอกบังคับ Optimization แคบหรือ
เฉพาะไป 

ลบวิชา Optimization ออกจากวิชา
บังคับ 

3 3.1.4 แผนการศึกษา ขาดวิชาสัมนาส าคัญ
ส าหรับการเรียนระดับ
บัณฑิต 

เติมวิชาสัมมนาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
และ 2 รวม 2 วิชา 

3 3.2.2 อาจารย์ประจ า Ph.D. น้อยไป อยู่ในระหว่างรับอาจารย์ปริญญาเอก
เพ่ิม และอาจารย์ลาศึกษาต่อใกล้
ส าเร็จปริญญาเอก 
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หมวด
ที ่

ข้อที่ หัวข้อ ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

- - ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ การเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิต เน้นงานวิจัยเป็น
หลัก ควรมีวิชาสัมมนา 1, 
2, 3 เพ่ือให้นักศึกษาได้
น าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัยของ
ตนเอง ค้นคว้า สืบค้น 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เติมวิชาสัมมนาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
และ 2 รวม 2 วิชา 

- - ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ อาจารย์ประจ าไม่ควรซ้ า
กับหลักสูตรอ่ืนทั้งตรี โท 
และเอก 

คงรายชื่ออาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท
เฉพาะที่มีต าแหน่งวิชาการ แต่ยังมีซ้ า
อยู่บ้าง 

 
 
 
 
 
 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 
หมวด

ที ่
ข้อที่ หัวข้อ ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

1 9 ชื่อ ต าแหน่ง และ
คุณวุฒิการศึกษา 

ควรเพิ่มจ านวนอาจารย์ให้
ครบ 5 คน 

(คงไว้ที่ 3 คน) 

3 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ควรเพิ่มจ านวนให้ครบ 5 
ตามเกณฑ์ สกอ. 

เพ่ิมอ.ดร.ก าพล วรดิษฐ์ และอ.ดร.อัม
ราพร บุญประทะทอง รวมเป็น 5 
ท่าน 

6 3 การเตรียมการ
บุคลากรใหม่และ
การพัฒนาบุคลากร 

วิธีการไม่ปรากฎในตัวเล่ม
หน้า 59 

เพ่ิมเติมหัวข้อการเตรียมการบุคลากร
ใหม่และการพัฒนาบุคลากร 
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หมวด
ที ่

ข้อที่ หัวข้อ ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

7 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ ให้ตรวจสอบคุณวุฒิของ
อาจารย์ประจ าหน้า 62 

คงรายชื่ออาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท
เฉพาะที่มีต าแหน่งวิชาการ 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร 
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 กรรมการร่างหลักสูตรได้ส่งแบบส ารวจความต้องการหลักสูตร ไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ มีข้อความในแบบ
ส ารวจ ดังนี้ 

แบบส ารวจความต้องการทักษะจากผู้ประกอบการต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

--------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ มหาบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ มีบทบาทส าคัญต่อ

ตลาดแรงงานที่ต้องการบุคคลากรที่มีทักษะด้านต่างๆ สูงกว่าวิศวกรในระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองการแข่งขัน การฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจและความส าเร็จในระยะยาวของประเทศไทย รวมถึงเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและการเกิดขึ้นของ
อุตสาหกรรมใหม่ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามนี้ เพื่อศึกษาและค้นหาข้อแนะน าจากสถานประกอบการในเชิงลึกที่
สามารถน าไปใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อผลิตมหาบัณฑิตได้ตรงตาม
ความต้องการและเพื่อรองรับการแข่งขันวงกว้างในอนาคต 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน โดยขีดเคร่ืองหมาย  ลงใน  ที่ตรงตามความเป็นจริง 
เพศของผู้ตอบ 
 

 ชาย 
 

 หญิง    

สถานภาพของผู้ตอบ 

 อายุ น้อยกว่า 20 ปี   อายุ 20 ปี ถึง 30 ปี   อายุ 31 ปี ถึง 40 ปี 

 อายุ 41 ปี ถึง 50 ปี  อายุ 51 ปี ถึง 60 ปี   อายุมากกว่า 60 ป ี
ประสบการณ์ท างาน.....ปี  

ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา  วิศวกรรมไฟฟ้า/โทรคมนาคม/คอมพิวเตอร์/ชีวการแพทย์/อิเล็กทรอนิกส์/การวัด

คุม/การควบคุม  อื่นๆ โปรดระบุ........................................................... 

ต าแหน่งในหน่วยงานของท่าน   ผู้จัดการ    วิศวกร    หัวหน้าแผนก  

                                        อื่นๆ ..........................    

ประเภทกิจการ  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   โรงงานอุตสาหกรรม    บริษัทท่ีปรึกษา   

 เจ้าของกิจการ  บริษัทเอกชน     อื่นๆ .......................... 
ตอนที่ 2  ความจ าเป็นและความต้องการใช้วิศวกรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในหน่วยงานของท่าน  
2.1 โปรดแสดงระดับความคิดเห็นโดย เห็นด้วยมากที่สุดให้เลือก 5 ลดหลั่นไปถึงเห็นด้วยน้อยที่สดุให้เลือก 1 
2.1.1 ระดบัความจ าเป็นของการใช้ทักษะของวิศวกรในระดับสูงกว่าปริญญาตรี เพื่อแก้ปญัหาด้านเทคนิคท่ีท่านเคยประสบใน
หน่วยงานของท่าน (5 4 3 2 1)  
2.1.2 ในปัจจุบัน ความต้องการวศิวกรระดับโท-เอกในอุตสาหกรรม มีแนวโน้มเพิม่ขึ้น (5 4 3 2 1) 
2.2 โปรดเลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ 
2.2.1 ในปัจจุบัน หน่วยงานของท่านมีจ านวนวิศวกรระดับโท-เอกเพยีงพอหรือไม่ (ใช่ หรือ ไม่ใช่) 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อผู้ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ 

โดยขีดเคร่ืองหมาย   ลงใน  ที่ตรงตามความเป็นจริง 
3.1 ทักษะที่คาดหวัง  

3.1.1 ทักษะส่วนบุคคล 

 ทักษะด้านการตดิต่อสื่อสารและน าเสนองาน 

 การเตรยีมความพร้อมต่อเศรษฐกิจโลก 



หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์            พ.ศ. 2562 99 

 ทักษะในการท างานกลุ่ม  

 ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลีย่นองค์ความรู้ ข้อมลู และประสบการณ์   

 ทักษะด้าน ICT เพื่อการติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน 

 ทักษะด้านภาษาสากล 

 ทักษะการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

 ความตระหนักต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 อื่นๆ.......................... 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

........................................................................................................................................................... 
3.1.2 ทักษะทางด้านวิชาชีพ 

 ทักษะด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

 ทักษะด้านการสังเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรม 

 ทักษะด้าน ICT เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา 

 ความสามารถในการคดิค้นและพัฒนาเทคโนโลย ี

 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและขอ้ก าหนด 

 อื่นๆ..........................    
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.......................................................................................................................................................... 
3.1.3 ทักษะทางด้านการเรียนรู ้

 การปรับตัวที่รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศท่ีเป็นแบบนานาชาติ เช่นการท างานในต่างประเทศการ
สร้างความร่วมมือท่ีดีกับต่างชาต ิ

 ความสามารถในการเรียนรู้ทฤษฎีขั้นสูง ที่ซับซ้อน 

 ความสามารถในการเช่ือมโยงปญัหาจริงกับทฤษฎ ี

 ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยไีปเป็นผลิตภณัฑ์หรือบรกิาร 

 ความสามารถในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ในแนวกว้าง 

 อื่นๆ.......................... 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

........................................................................................................................................................... 
3.1.4 ทักษะทางด้านการบริหารจัดการ 

 ทักษะด้านการบรหิารจดัการและการจัดองค์กร 

 ความเข้าใจต้นทุนและการตลาด 

 ทักษะที่เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน 

 อื่นๆ.......................... 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

........................................................................................................................................................... 
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3.1.5 ทักษะเพ่ิมเติมด้านอื่นๆ ทีท่่านคิดว่า จ าเป็นต่อวิศวกรระดับโท-เอก เพ่ือรองรับการแข่งขันวงกว้างส าหรับ
สถานประกอบการของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ทักษะ) 
........................................................................................................................................................... 

 มีผู้ท าแบบส ารวจส่งกลับมา 16 ท่าน สรุปผลได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง ไม่ระบ ุ

จ านวน (คน) 14 0 1 15 

ร้อยละ 93.33 0.00 6.67 100.00 

 
 

  
อายุ (ปี) 

รวม น้อยกว่า 
20 

20-30 31-40 41-50 51-60 
มากกว่า 
60 

ไม่ระบ ุ

จ านวน (คน) 0 4 4 5 1 0 1 15 

ร้อยละ 0.00 26.67 26.67 33.33 6.67 0.00 6.67 100.00 

 

  
ประสบการณ์การท างาน (ปี) 

รวม 
น้อยกว่า 1 1 - 5 6 - 10 11 -15 16 - 20 มากกว่า 20 ไม่ระบ ุ

จ านวน 0 3 4 0 2 1 5 15 

ร้อยละ 0.00 20.00 26.67 0.00 13.33 6.67 33.33 100.00 

 

  
วุฒิระดับการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จ านวน 0 13 1 1 15 

ร้อยละ 0.00 86.67 6.67 6.67 100.00 

 

  
  

สาขาท่ีจบ 
รวม 

วิศวกรรมไฟฟ้า/โทรคม/คอม/ชีวการแพทย์/อิเล็กทรอนิกส์/วัดคุม/ควบคุม อื่นๆระบุ  

จ านวน 13 2 15 

ร้อยละ 86.67 13.33 100.00 
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ต าแหน่งในหน่วยงาน 

รวม 
ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้าแผนก อื่นๆ 

จ านวน 4 7 1 3 15 

ร้อยละ 26.67 46.67 6.67 20.00 100.00 
 

  
ประเภทกิจการ 

รวม รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

โรงงาน 
อุตสาหกรรม 

บริษัท 
ที่ปรึกษา 

เจ้าของ
กิจการ 

บริษัท 
เอกชน 

อื่นๆ 

จ านวน 3 4 1 0 4 3 15 

ร้อยละ 20.00 26.67 6.67 0.00 26.67 20.00 100.00 

ตอนที่ 2 ความจ าเป็นและความต้องการใช้วิศวกรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในหน่วยงานของท่าน 
2.1.1 ระดบัความจ าเป็นของการใช้ทักษะของวิศวกร 
ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี เพื่อแก้ปัญหาด้านเทคนิค 

ที่ท่านเคยประสบในหน่วยงานของท่าน  

จ านวนความคิดเห็น ล าดับ 

5   (เห็นด้วยมากทีสุ่ด) 2 3 

4   (เห็นด้วยมาก) 3 2 

3   (เห็นด้วยปานกลาง) 4 1 

2   (เห็นด้วยน้อย) 0 4 

1   (เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ) 3 2 

ไม่ระบุข้อมูล 3 2 

2.1.2 ในปัจจุบัน ความต้องการวศิวกรระดับโท-เอก 
ในอุตสาหกรรม มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น  

จ านวนความคิดเห็น ล าดับ 

5   (เห็นด้วยมากทีสุ่ด) 2 3 

4   (เห็นด้วยมาก) 5 1 

3   (เห็นด้วยปานกลาง) 3 2 

2   (เห็นด้วยน้อย) 2 3 

1   (เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ) 0 4 

ไม่ระบุข้อมูล 3 2 

2.2 ในปัจจุบัน หน่วยงานของท่านมีจ านวนวิศวกร 
ระดับโท-เอกเพียงพอหรือไม่  

จ านวนความคิดเห็น ล าดับ 

ใช่ 7 1 

ไม่ใช่ 5 2 

ไม่ระบุข้อมูล 3 2 
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ตอนที่ 3 ทักษะที่คาดหวัง 

3.1.1 ทักษะส่วนบุคคล จ านวน อันดับ 

ทักษะด้านการตดิต่อสื่อสารและน าเสนองาน 11 3 

การเตรียมความพร้อมต่อเศรษฐกจิโลก      5 6 

ทักษะในการท างานกลุ่ม  13 1 
ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลีย่น 
องค์ความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์   11 3 

ทักษะด้าน ICT เพื่อการตดิต่อสื่อสารและน าเสนองาน      12 2 

ทักษะด้านภาษาสากล 12 2 

ทักษะการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม 9 5 

ความตระหนักต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  10 4 

อื่นๆ..........................    1 7 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ทักษะด้านการจัดการอารมณ์ตนเอง (มี EQ สูง)     

3.1.2 ทักษะทางด้านวิชาชีพ จ านวน อันดับ 

ทักษะด้านการวิเคราะห์และแกป้ญัหา   14 1 

ทักษะด้านการสังเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรม  11 2 

ทักษะด้าน ICT เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา                                         9 3 

ความสามารถในการคดิค้นและพฒันาเทคโนโลยี  11 2 

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อก าหนด 8 4 

อื่นๆ..........................    1 5 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ทักษะการใช้งานเครื่องมือซอฟต์แวร์ 

และฮาร์ดแวร์ทางวิศวกรรม     

3.1.3 ทักษะทางด้านการเรียนรู ้ จ านวน อันดับ 

การปรับตัวทีร่วดเร็วต่อการเปลีย่นแปลงในบรรยากาศ 
ที่เป็นแบบนานาชาติ เช่นการท างานในต่างประเทศ   
การสร้างความร่วมมือท่ีดีกับต่างชาต ิ 7 5 

ความสามารถในการเรียนรู้ทฤษฎขีั้นสูง ท่ีซับซ้อน 8 4 

ความสามารถในการเชื่อมโยงปัญหาจริงกับทฤษฎ ี 12 1 
ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ไปเป็นผลิตภณัฑ์หรือบริการ 10 2 

ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหมใ่นแนวกว้าง 9 3 

อื่นๆ..........................     -  6 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม -     

3.1.4 ทักษะทางด้านการบริหารจัดการ จ านวน อันดับ 
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ทักษะด้านการบริหารจัดการและการจัดองค์กร 12 1 

ความเข้าใจต้นทุนและการตลาด 10 2 

ทักษะที่เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน                                        9 3 

อื่นๆ..........................    1 4 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ทักษะการวางแผนงาน 

ทักษะการบริหารเวลา     

3.1.5 ทักษะเพ่ิมเติมด้านอื่นๆ      

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม       

1.ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา     

2.มาตรฐานทางวิศวกรรม (แห่งชาติ - นานาชาติ)     

3.ทักษะด้านภาษา     

4.ทักษะการสื่อสารและน าเสนองาน     

5.ทัศนคติต่อสถานประกอบการและเพื่อนร่วมงาน     
6.การบูรณาการทักษะทุกๆด้านเขา้ด้วยกัน 
และการเลือกใช้ทักษะไดเ้หมาะสม     

7.ทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการท างาน     

8.ทักษะในการท างานอย่างปลอดภัย     
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ภาคผนวก ฉ 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) โกสุม จันทร์ศิริ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  KOSUM CHANSIRI    

ต าแหน่งทางวิชาการ   ศาสตราจารย์ 

ที่ท างาน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 

เบอร์โทรศัพท์   098-7891562, 094-2328239, 098-1939359 

Email kchansiri@yahoo.com 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2526 
วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2528 
Ph.D. Biochemistry and Molecular 

Genetics 
University of New South 
Wales, Sydney, Australia 

2538 

 

ความเชี่ยวชาญ 

อณูชีววิทยา พันธุวิศวกรรม ไบโอเซนเซอร์ 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

1.1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

Sriyapai P, Kawai F, Siripoke S, Chansiri K, Sriyapai T. Cloning, Expression and 

Characterization of a Thermostable Esterase HydS14 from Actinomadura sp. Strain 

S14 in Pichia pastoris. Int J Mol Sci. 2015;16(6):13579-94. 

Jaratsing P, Viseshakul N, Areekit S, Chansiri K, Comparative Studies on Nucleic Acid Based 

Biosensors for Identification of Filarial Nematode. J Med Assoc Thai 2016; 99 (Suppl. 

8): S1-6. 

Wachiralurpan S, Sriyapai T, Areekit S, Kaewphinit T, Sriyapai P, Santiwatanakul S, and 

Chansiri K., Development of a Rapid Screening Test for Listeria monocytogenes in 
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Raw Chicken Meat Using Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) and Lateral 

Flow Dipstick (LFD), Food Anal. Methods, 2017;10 (11): 3763–3772. 

Wachiralurpan S, Sriyapai T, Areekit S, Sriyapai P, Thongphueak D, Santiwatanakul S, and 

Chansiri K. A one-step rapid screening test of Listeria monocytogenes in food 

samples using a real-time loop-mediated isothermal amplification turbidity assay. 

Anal. Methods 2017;9 (45):6403-6410.  

Bunroddith K, Viseshakul N, Chansiri K, Lieberzeit P. QCM-based rapid detection of PCR 

amplification products of Ehrlichia canis. Anal Chim Acta. 2018; 1001:106-111. 

Wachiralurpan, S., Sriyapai, T., Areekit, S., Sriyapai, P., Augkarawaritsawong, S., 

Santiwatanakul, S., & Chansiri, K. (2018). Rapid Colorimetric Assay for Detection 

of Listeria monocytogenes in Food Samples Using LAMP Formation of DNA 

Concatemers and Gold Nanoparticle-DNA Probe Complex. Frontiers in chemistry, 6, 

90:1-9. doi:10.3389/fchem.2018.00090  

Tedlongthong S, Viseshakul N, Kato H, Areekit S, Santiwatanakul S, Chansiri K. 

Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay combined 

with malachite green as a rapid screening test for Candidatus Mycoplasma 

haemominutum infection in cats. 2018. Science Asia, 43(2017): 354-361 

1.2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 –ไม่มี- 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ –ไม่มี- 

3. ต ารา/หนังสือ –ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นิยม ละออปักษิณ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Niyom La-oopugsin 
ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์  037 395085 
Email   niyomacupuncture@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 

ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศิริราชพยาบาล 2535 
จุลศัลยกรรม

ทางมือ 
Fellowship Hand and 
Reconstructive Microsurgery 

National University Hospital 2542 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, Hand and Reconstructive Microsurgery  
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย   
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
S. Laoopugsin, N. Laoopugsin, T. Subsuebwong, “Purple Urine Bag Syndrome (PUBS)-:Warning 

Sign for Urinary Tract Infection in Patients with Urinary Catheterization”,  Journal of 

Public Health Nursing, Vol. 32, No. 3, Sep.-Dec., 2018, pp. 165-178. 

 
 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

สุวรรณี ละออปักษิณ, นิยม ละออปักษิณ, ทัชชัย ทรัพย์สืบวงศ์, กลุ่มอาการปัสสาวะในถุงปัสสาวะมีสีม่วง: 

อาการเตือนการติดเชื้อในผู้ป่วยคาสายสอนปัสสาวะ, การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี ประจ าปี 2559, 26 พค. 2559, หน้า 165-178. 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
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1.เฝือกยางพารา จดอนุสิทธิบัตร 2561 หมายเลขค าขอ 1803001998 
2.Continuous Passive Motion Device For Fingers จดอนุสิทธิบัตร 2552 หมายเลข 4490 
3.Wheelchair Automation Control System 2010 
4.รถขับเคลื่อนล้อเดี่ยวพร้อมมอเตอร์ส าหรับประกอบรถเข็นนั่งผู้พิการ จดอนุสิทธิบัตร 2559  หมายเลข 
11137 
5.เฝือกอ่อนประคองข้อเท้าจากยางธรรมชาติ จดอนุสิทธิบัตร 2561 หมายเลขค าขอ 1803001996 

3. ต ารา/หนังสือ –ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Wongwit Senavongse    

ต าแหน่งทางวิชาการ   - 

ที่ท างาน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์   089-4850965 

Email wongwit@g.swu.ac.th 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

B.Eng. (Bachelor 
of Engineering) 

 

Biomedical Engineering University of Kent, UK 2537 

M.Sc. (Master of 
Science) 

 

Engineering and Physical 
Science in Medicine 

Imperial College London, UK 2539 

Ph.D. Biomedical Engineering Imperial College London, UK 2545 
 

ความเชี่ยวชาญ 

ชีวกลศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมฟ้ืนฟู ออโธปิดิกส์   

ผลงานทางวิชาการ  
 1. งานวิจัย   
  1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

Pimpon UTTAYARAT, Rattanakorn CHIANGNOON, Jarurattana EAMSIRI, Wongwit 

SENAWONGSE 2019 Processing and Characterization of Antibacterial Hydrogel Sheet 

Dressings Composed of Poly(vinyl alcohol) and Silk Fibroin for Wound Healing 

Application. Walailak Journal of Science and Technology (WJST) Vol 16, 5, 349-359. 

2019. 
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K. Noimanee, S. Noimanee, and W. Senavongse 2017. Design of Floating Medical 

Transport Vehicle for Emergency Patients in Thailand and Countryside Using 

Beaglebone Black Controller International Journal of Applied Biomedical Engineering 

10(1), 16-23. 

Boonpratatong A, Pantong J, Kiattisaksophon S, Senavongse W 2016. Manual Wheelchair 

Propulsion Efficiency on Different Slopes International Journal of Biomedical and 

Biological Engineering 3(5), 381-384. 

S Noimanee, W Senavongse, S Tantisatirpong, K Noimanee 2015. Implement of medical 

application over high speed wireless broadband network system in Thailand. 

International Journal of Applied Biomedical Engineering 8(1), 29-38, 2015. 

  1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น–ไม่ม-ี 
3. ต ารา/หนังสือ  

บทชีวกลศาสตร์และวัสดุชีวภาพ ในหนังสือ พ้ืนฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 2555 ISBN 

: 9786167367651 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ฉัตรชัย   เอกปัญญาสกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Chatchai Ekpanyaskul 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ท างาน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอร์โทรศัพท์   081-371-0535  

Email e-mail:swuoccmed@gmail.com 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 
พ.บ. (เกียรตินิยม

อันดับ 1) 
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

ประกาศนียบัตร หลักสูตรเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

กระทรวงสาธารณสุข 2546 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต   

อาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

วท.ม. อาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
ว.ว. เวชศาสตร์ป้องกัน      

แขนงอาชีวศาสตร์ 
แพทยสภา 2548 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ เวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์  ระบาดวิทยา มะเร็งจากการประกอบ 
 
ผลงานวิชาการ   

1. งานวิจัย   
  1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

อังศินันท์ อินทรก าแหง, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล. อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวกและบรรทัดฐานทางสังคม

 วัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้าน

สุขภาพของ ครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง : การวิจัยผสานวิธี. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 2561; 

24(1):1-22. 

วชิราวุฒิ หวังสม ,อังศินันท์ อินทรก าแหง ,ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล. ลักษณะทางสังคมและคุณลักษณะ 
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 ความฉลาดกับการท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบ 

วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2561; 25(2): 82-96. 

อังศินันท์ อินทรก าแหง, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, วิชุดา กิจธรธรรม ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนา

หัวข้อ 

 วิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดี

ของการเป็นนักวิจัยพ่ีเลี้ยง วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 2561; 10 (1): 42-62. 

 

 
  1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Ekpanyaskul   C, Sangrajrang   S, Ekburanawat   W, Brennan  P, Mannetje   A, 

Thetkathuek    A, Saejiw   N, Ruangsuwan  T, Boffetta P. Semi-quantitative 

exposure assessment of  occupational exposure to wood dust and 

nasopharyngeal cancer risk. Asian Pac J  Cancer Prev. 2015;16(10):4339-45. 

Punjindasup   A, Sangrajrang   S,  Ekpanyaskul   C.  Occupational  risk  factors  of  

 Lymphohematopoietic cancer in Ranyong province, Thailand J Med Assoc Thai 

2015;  98 (Suppl.11): 19-28 

Rungruanghiranya S, Ekpanyaskul C. Impact of tobacco control campaigns in Thai 

medical 

 schools on tobacco attitudes and cessation training among medical students. J Med 

Assoc Thai 2017; 100 (3): 339-46. 

Ekpanyaskul C, Sangrajrang S. Cancer incidence among healthcare worker in cancer 

centers:  

 A 14-year retrospective cohort study in Thailand. Ann Glob Health 2018; 84(3): 429-

35. 

Ekpanyaskul C. The  effectiveness of  animat ion-based occupational health training 

on  knowledge, att itudes and practice in occupational health for Thai health 

workers.  J  Med Assoc Thai 2019;102;  Suppl.1: S59-S64. 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น–ไม่ม-ี 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26028096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26028096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26028096
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3. ต ารา/หนังสือ  

ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล หลักการทางอาชีวเวชศาสตร์ ส าหรับงานด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสาธารณสุข พิมพ์
 ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: จรัสนิทวงศ์การพิมพ์, 2561. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)      Assoc. Prof. Dr. Thongchai  Kaewphinit 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
ที่ท างาน        ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
เบอร์โทรศัพท์       0-2649-5000 ต่อ 12015, 15452 มือถือ 084-1658248 
Email         thongchaika@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 
วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี 
2547 

วท.ม. ชีวภาพการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 
ปร.ด. อณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ไบโอเซนเซอร์, อณูชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
 1. งานวิจัย 
  1.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ 
สกอ.) 

Ckumdee J, Santiwatanakul S, Kaewphinit T. Development of a rapid and sensitive DNA 

turbidity biosensor test for diagnosis of katG gene in isoniazid resistant 

Mycobacterium tuberculosis. 2017; IEEE SENSORS: 1-3 

 

Kaewphinit T, Ckumdee J, Chansiri K, Santiwatanakul S. Development and Evaluation of 

a Loop-mediated Isothermal Amplification Combined with Au-nanoprobe Assay for 

Rapid Detection of Mycobacterium tuberculosis. Indian Journal of Medical 

Microbiology; 2017;35(2):302-4.  
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Wachiralurpan S, Sriyapai T, Areekit S, Kaewphinit T, Sriyapai P, Santiwatanakul S, Chansiri 

K. Development of a Rapid Screening Test for Listeria monocytogenesin Raw Chicken 

Meat Using Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) and Lateral Flow Dipstick 

(LFD). Food Analytical Methods. 2017; 10(11): 3763–72 

 

Ckumdee J, Kaewphinit T, Chansiri K, and Santiwatanakul S. Development of Au-

Nanoprobes Combined with Loop-Mediated Isothermal Amplification for Detection 

of Isoniazid Resistance in Mycobacterium tuberculosis. Journal of Chemistry. 

2016:3474396:1-8. http://dx.doi.org/10.1155/2016/3474396.  

1.2. บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

–ไม่มี- 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น–ไม่ม-ี 
3. ต ารา/หนังสือ  

ธงชัย แก้วพินิจ. เซลล์ ชีวโมเลกุลและการประยุกต์. กรุงเทพฯ: ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ; 2558. 

ธงชัย แก้วพินิจ. วัณโรค ประวัติศาสตร์สู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่. กรุงเทพฯ: ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2561. 

Kaewphinit T, Ckumdee J. Chapter 18: Colorimetric Analysis of Au-Nanoprobes 

Combined with Loop-Mediated Isothermal Amplification for the Molecular Detection 

of Isoniazid Resistance in Mycobacterium Tuberculosis. Chemical Sensors and 

Biosensors, Advances in Sensors: Review, Vol.6, International Frequency Sensor 

Association Publishing; 2018: 423 –442. editor by Sergey  Y. Yurish. 

 

 

 
  

http://dx.doi.org/10.1155/2016/3474396
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  KANKANIT RATTANATHANAWAN 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์

ที่ท างาน ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์   091-7159790 

Email kankanit@g.swu.ac.th 

  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 
ปร.ด. อณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 

อณูชีววิทยา  

ผลงานทางวิชาการ 

 1. งานวิจัย   
  1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)  

Seesom S, Thongket P, Rattanathanawan K, Mekseepralard C, Sukhumsirichart W. Detection 

of Pathogenic Leptospires by Loop-Mediated Isothermal Amplification Targeting LipL32 

Gene. J Med Assoc Thai. 2015; 98 (Suppl9): 78-84. 

Thongket P, Rattanathanawan K, Seesom W, Sukhumsirichart W. Apolipoprotein E receptor 

2 Gene Polymorphisms Associated with Dyslipidemia among Thai Population. 2015; 98 

(Suppl9): 85-90. 

Rattanathanawan K,  Busarakumtragul P, Thongket P, Neruntarat C, Sukhumsirichart W. 

Association of Single Nucleotide Polymorphisms of Endothelin, Orexin and Vascular 

Endothelial Growth Factor Receptor Genes with Obstructive Sleep Apnea among Thai 

Ethnic. J Med Assoc Thai. 2016; 99 (Suppl. 8): 150-157. 
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Thongket, P., Rattanathanawan, K., Thurakitwannakarn, W. and Sukhumsirichart, W. 2017. 

Single Nucleotide polymorphisms of histamine H4 receptor gene are associated with 

drug treat-ment in Thai schizophrenia patients. Journal of the Medical Association of 

Thailand. 100(Suppl. 8): S19-S23. 

Rattanathanawan K, Thongket P, Panichareon B, Sukhumsirichart W. Studies of single 

nucleotide polymorphism (SNP) of angiotensin-converting enzyme (ACE) gene and 

serum protein level in association with hypertension in Thai patient. JMHS. 2018; 25. 

57-66. 

 
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

–ไม่มี- 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น–ไม่ม-ี 
3. ต ารา/หนังสือ –ไม่มี- 

 



หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์            พ.ศ. 2562 118 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) สุพัตรา อารีกิจ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Supatra Areekit 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์

ที่ท างาน ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์   02-649-5000 ต่อ 12021 มือถือ 081-562-8282 

Email jeedkha@gmail.com; supatraa@g.swu.ac.th  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 
วท.ม. อณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 
ปร.ด. อณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

Molecular Biology  

ผลงานทางวิชาการ 

 1. งานวิจัย   
  1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

Jaratsing P, Viseshakul N, Areekit S, Chansiri K, Comparative Studies on Nucleic Acid Based 

Biosensors for Identification of Filarial Nematode. J Med Assoc Thai 2016; 99 (Suppl. 

8): S1-6. 

Wachiralurpan S, Sriyapai T, Areekit S, Kaewphinit T, Sriyapai P, Santiwatanakul S, and 

Chansiri K., Development of a Rapid Screening Test for Listeria monocytogenes in Raw 

Chicken Meat Using Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) and Lateral Flow 

Dipstick (LFD), Food Anal. Methods, 2017;10 (11): 3763–3772. 

Wachiralurpan S, Sriyapai T, Areekit S, Sriyapai P, Thongphueak D, Santiwatanakul S, and 

Chansiri K. A one-step rapid screening test of Listeria monocytogenes in food samples 

using a real-time loop-mediated isothermal amplification turbidity assay. Anal. 

Methods 2017;9 (45):6403-6410. 
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Wachiralurpan S, Sriyapai T, Areekit S,  Sriyapai P, Augkarawaritsawong S, Santiwatanakul  S 

and Chansiri, K . Rapid colorimetric assay for detection of Listeria monocytogenes in 

food samples using LAMP formation of DNA concatemers and gold nanoparticle-DNA 

probe complex. Frontiers in Chemistry-Analytical Chemistry. 2018 (Accepted). 

Tedlongthong S, Viseshakul N, Kato H, Areekit S, Santiwatanakul S, Chansiri K. Development 

of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay combined with malachite 

green as a rapid screening test for Candidatus Mycoplasma haemominutum infection 

in cats. 2018. Science Asia. (Accepted). 

  1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น–ไม่ม-ี 
3. ต ารา/หนังสือ  

Chansiri K and Areekit S. Molecular Detection of Human Parasitic Pathogens; Chapter 48. 

Brugia. CRC Press, N.W., USA; ISBN: 978-1-4398-1242-6, eBook ISBN: 978-1-4398-1243-3, 

2012; Pages 521–528 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)       นาย ทายาท ศรียาภัย 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Thayat Sriyapai 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน       สาขาสิ่งแวดล้อม 
       คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์      02-649-5000 ต่อ 11323 
Email          thayat@g.swu.ac.th 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. จุลชีววิทยา 

 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
2543 

วท.ม. พิษวิทยาทางอาหารและ
โภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2546 

ปร.ด. อณูชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 

 
ความเชี่ยวชาญ 
     จุลชีววิทยาประยุกต์, อณูชีววิทยา 
ผลงานทางวิชาการ   
 1. งานวิจัย   
    1.1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

Sriyapai P., Chansiri K., Sriyapai T. Isolation and characterization of polyester-based plastics-

degrading bacteria from compost soils. Microbiology 2018: 87(2): 290-300. 

Wachiralurpan S., Sriyapai T., Areekit S., Sriyapai P., Augkarawaritsawong S., Santiwatanakul 

S. Chansiri K. Rapid colorimetric assay for detection of Listeria monocytogenes in food 

samples using LAMP formation of DNA concatemers and gold nanoparticle-DNA probe 

complex. Frontier in Chemistry 2018: 6: article 90:1-9. 
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Pulsrikarn C., Sriyapai P., Chaichana P., Nyamniyom A., Sriyapai T. Antimicrobial resistance and 

molecular characterization of Salmonella enterica serovar Kedougou isolates from clinical 

specimens and environmental samples in Thailand, 2006-2009. The Southeast Asian 

Journal of Tropical Medicine and Public Health 2017: 48(5): 1006-1016. 

Wachiralurpan S., Sriyapai T., Areekit S., Kaewphinit T., Sriyapai P., Santiwatanakul S. Chansiri K. 

Development of a rapid screening test for Listeria monocytogenes in raw chicken meat 

using loop-mediated isothermal amplification (LAMP) and lateral flow dipstick (LFD). Food 

Analytical Methods 2017: 10 (11): 3763–3772.  

Wachiralurpan S., Sriyapai T., Areekit S., Sriyapai P., Thongphueak D., Santiwatanakul S. 

Chansiri K. A one-step rapid screening test of Listeria monocytogenes in food samples 

using a real-time loop-mediated isothermal amplification turbidity assay. Analytical 

Methods 2017: 9(45): 6403-6410.   

Sriyapai P, Kawai F, Siripoke S, Chansiri K, Sriyapai T. Cloning, expression and characterization 

of a thermostable esterase HydS14 from Actinomadura sp. strain S14 in Pichia pastoris. 

International Journal of Molecular Science 2015: 16: 13579-13594. 

1.2. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น–ไม่ม-ี 
 
3.  ต ารา/หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 - ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) : สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) : Suchada Tantisatirapong 
ต าแหน่งทางวิชาการ    : - 
ที่ท างาน     : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     : 095-963-9882 
Email     : suchadat@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
B.Eng. Computer Engineering National University of 

Singapore, Singapore 
2549 

M.Eng.Sc Biomedical Engineering University of New South Wales, 
Australia 

2550 

Ph.D. Biomedical Engineering University of Birmingham, UK 2558 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 Medical image processing, MRI image analysis 
ผลงานทางวิชาการ 

 1. งานวิจัย   
  1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

S. Noimanee, W. Senavongse, S. Tantisatirapong and K. Noimanee, Implement of Medical 

Application over High Speed Wireless Broadband Network System in Thailand, IJBME, 

2016, pp. 29-38. 

 
3.2.  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Tantisatirapong S, Prasoproek C and Phothisonothai M. Comparison of Feature Extraction 

for Accent Dependent Thai Speech Recognition System. Proceeding of IEEE Seventh 

International Conference on Communications and Electronics (ICCE), 2018 July 18-20; 

Hue, Vietnam. pp. 322-325. doi: 10.1109/CCE.2018.8465705 
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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; Chonburi, Thailand. pp. 279-283. 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. pp. 1-4. 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. pp. 1-4. 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, Chiangmai, Thailand. pp. 215-218. 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; 

Chiangmai,Thailand. pp. 219-223. doi: 0.1109/KST.2016.7440503. 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น–ไม่มี- 

https://doi.org/10.1109/KST.2017.7886130
https://doi.org/10.1109/BMEiCON.2016.7859643
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3. ต ารา/หนังสือ  
สุชาดา ตันติสถิระพงษ์. 2560. บทที่ 3 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใน

หนังสือ วิศวกรรมชีวการแพทย์ เล่ม 2 สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ISBN : 978-616-92889-

0-9 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) : ชไมพร สุขแจ่มศรี 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) : Chamaiporn Sukjamsri 
ต าแหน่งทางวิชาการ    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     : 095-254-2650 
Email     : chamaiporns@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 
Ph.D. Mechanical Engineering Imperial College London, UK 2558 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 Biomechanics, Finite Element Method, Digital Volume Correlation 
ผลงานทางวิชาการ 

 1. งานวิจัย   
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

-ไม่มี- 
  1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Sukjamsri C., Arun S., Suzuki B., Suzuki E.Y.. Effects of miniscrew location on performance 

of distalization appliance (iPANDA). Proceedings of the 2016 Biomedical Engineering 

International Conference (BMEiCON-2016); 2016 December 6-9; Luang Prabang, Loas, 

pp.1-4. 

 
Sugunya Potiwiput, Thanaporn Praphant, Atcharaporn Mai-orn, Chi-na Benyajati, 

Chamaiporn Sukjamsri. Cementless prosthesis for reconstructing shoulder with glenoid 

retroversion. Proceedings of the 2016 Biomedical Engineering International Conference 

(BMEiCON-2016); 2016 December 6-9; Luang Prabang, Loas, pp.1-4. 
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Arisa Poonsri, Theekapun Charoenpong, Napapa Aimjirakul, Chamaiporn Sukjamsri. Teeth 

Segmentation from Dental X-ray Image by Template Matching. Proceedings of the 

2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016); 2016 

December 6-9; Luang Prabang, Loas, pp.1-4  

 
S. Potikanya, T. Lertpithaksoonthorn, A. Meechai, R. Mungauamklang, P. Keaokao, C. 

Sukjamsri, C. Chianrabutra and T. Charoenpong, "Development of facial expression 

recognition by significant sub-region," 2016 8th International Conference on 

Knowledge and Smart Technology (KST), Chiangmai, Thailand, 2016, pp. 201-204. doi: 

10.1109/KST.2016.7440480 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น–ไม่มี- 
3. ต ารา/หนังสือ –ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) : ดิเรก เสือสีนาค 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) : Direk Sueaseenak 
ต าแหน่งทางวิชาการ    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     : 086-440-0578 
Email     : emg7849@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 
วศ.ม. อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 
2550 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2555 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 Biomedical electronics, Biomedical signal processing 
ผลงานทางวิชาการ 

 1. งานวิจัย   
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

-ไม่มี- 
  1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Direk Sueaseenak, Tanat Koeipensri, and Phanuwat Boonchoo “The Development of 

Biosignal Processing System (BPS-SWU V1.0) for Learning and Research in Biomedical 

Engineering” 2016 9th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 

Luang Prabang, 2016, pp. 1-4. 

 
Direk Sueaseenak, “Denoising of Electrocardiogram Measurement System Based on 

Statistical Signal Processing”  IEEE GCCE2016, Kyoto, 2016, pp. 227-228. 



หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์            พ.ศ. 2562 128 

 
D. Sueaseenak, N. Namjirachot and K. Sukkit, "Accelerometer-based angle measurement 

system with application in hospital bed," 2015 8th Biomedical Engineering International 

Conference (BMEiCON), Pattaya, 2015, pp. 1-4. 

 
A. Sanpamch et al., "A simulation of lung ablation using microwave thermal energy," RF 

and Wireless Technologies for Biomedical and Healthcare Applications (IMWS-BIO), 

2015 IEEE MTT-S 2015 International Microwave Workshop Series on, Taipei, 2015, pp. 

227-228. 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น–ไม่มี- 
3. ต ารา/หนังสือ –ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) : อัมราพร  บุญประทะทอง 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) : Amaraporn Boonpratatong 
ต าแหน่งทางวิชาการ    : - 
ที่ท างาน     : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     : 092-517-2098 
Email     : Amaraporn@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 
2543 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
Ph.D. Mechanical Engineering The University of Manchester, 

UK 
2556 

 
ความเชี่ยวชาญ 
- Biomechanics and Dynamics Stability of Human Motion 
- Assistive Technology for Disables and Elderly  
- Universal Design using Biomechanics 

ผลงานทางวิชาการ 

 1. งานวิจัย   
  1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

Boonpratatong  A, Pantong J, Kiattisaksophon S, Senavongse  W, “Manual Wheelchair 

Propulsion Efficiency on Different Slopes”. International Journal of Biomedical and 

Biological Engineering Vol.3, No.5, p.381-384, 2016. 

1.3  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Boonpratatong A, et al, “Individual Margins of Instantaneous Dynamic Stability: a 

Preliminary Study on Periodic and Roller Skating Motion”. Proceeding of the 12th 

IASTED International Conference on Biomedical Engineering (BioMed), p.169-175, 2016. 
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น–ไม่มี- 
3. ต ารา/หนังสือ –ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) : ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) : Theekapun Charoenpong 
ต าแหน่งทางวิชาการ    : รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     : 087-783-6498 
Email     : theekapun@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง  
2542 

วศ.ม Electrical and Information 
Engineering 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  

2548 

D.Eng. System Design Engineering University of Fukui, Japan 2552 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 Image Processing, Computer Vision 
ผลงานทางวิชาการ 

 1. งานวิจัย   
  1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

L. Rerksuppaphol, Th. Charoenpong, S. Rerksuppaphol, “Randomized Clinical Trial of Facial 

Acupuncture with or without Body Accupuncture for Treatment of Melasma”, 

Complementary Therapies in Clinical Practice, Vol. 12, Feb. 2016, pp: 1-7. 

 
3.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

P. Khunarsar, N. Benjathum, , T. Charoenpong, and A. Jariyapongskul, “A Method of 

Swimming Rat Detection in Morris Water Maze by Using Image Processing,” The 6th Int. 

Electrical Engineering Congress (IEECON2018), Thailand, 2018, pp: 29-33.  
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P. Sa-nguannarm, W. Senavongse, T. Charoenpong, and K. Kiatsoontorn, “Hand Movement 

Recognition by Using a Touchless Sensor for Controlling Images in Operating Room,” 

The 6th Int. Electrical Engineering Congress (IEECON2018), Thailand, 2018, pp: 21-24. 

(Best Paper Award). 

P. Neampradit, T. Charoenpong, D. Sueaseenak, and C. Sukjamsri, “A Method of Thai Main 

Dish and Soup Classification by Gray Level Co-occurrence Metrix Algorithm,” The 6th 

Int. Electrical Engineering Congress (IEECON2018), Thailand, 2018, pp: 17-20. 

N. Suwatkittiwong, T. Charoenpong, C. Sukjamsri, and T. Ouypornkochagorn, “Human Height 

Measurement by Square Template,” The 6th Int. Electrical Engineering Congress 

(IEECON2018), Thailand, 2018, pp: 25-28. 

S. Ekkasan, K. Chamnongthai, T. Charoenpong, S. Charoensiriwath, “A Method to Read 

Numbers in Thai Nutritioni Facts Label by using SVM” Int. Workshop on Advanced 

Image Technology 2018, Thailand, 2018, pp: 1-4. 

P. Sombatpiboonporn, T. Charoenpong, P. Charoenpong, “A New Method of Gait 

Recognition by Human Joint Projection and Closest Distance Technique,” the 21st Int. 

Computer Science and Engineering Conference 2017, Thailand, 2017, pp:1-4. 

S. Pattamaset, T. Charoenpong, P. Charoenpong and C. Chianrabutra, "Human fall detection 

by using the body vector," 2017 9th International Conference on Knowledge and 

Smart Technology (KST), Chonburi, 2017, pp. 162-165. 

P. Puttapirat and T. Charoenpong, "Hand posture estimation from 2D image sequence by 

hand landmark identification," 2017 9th International Conference on Knowledge and 

Smart Technology (KST), Chonburi, 2017, pp. 294-298. 

 

S. Potikanya, T. Lertpithaksoonthorn, A. Meechai, R. Mungauamklang, P. Keaokao, C. 

Sukjamsri, C. Chianrabutra and T. Charoenpong, "Development of facial expression 

recognition by significant sub-region," 2016 8th International Conference on 

Knowledge and Smart Technology (KST), Chiangmai, Thailand, 2016, pp. 201-204. doi: 

10.1109/KST.2016.7440480 

 



หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์            พ.ศ. 2562 133 

A. Poonsri, S. Charoensiriwath and T. Charoenpong, "The method to read nutrient quantity 

in guideline daily amounts label by image processing," 2016 8th International 

Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), Chiangmai, Thailand, 2016, 

pp. 211-214. 

doi: 10.1109/KST.2016.7440492 

 

T. Charoenpong, T. Jantima, C. Chianrabupra and V. Mahasitthiwat, "A new method to 

estimate rotation angle of a 3D eye model from single camera," 2015 International 

Conference on Intelligent Informatics and Biomedical Sciences (ICIIBMS), Okinawa, 

Japan, 2015, pp. 398-402. 

doi: 10.1109/ICIIBMS.2015.7439474 

 

Ch. Theekapun, P. Preeyanan, M. Visan, "A New Method to Detect Nystagmus for Vertigo 

Diagnosis System by Eye Movement Velocity", MVA2015 Int. Conf. on Machine Vision 

Applications, May 18-22, Tokyo, Japan, 2015, pp: 174-177. 

 

Theekapun Ch., Wimol Ch., Puncharas N., Ratirat S., and Watchareewan Th., “Local 

Foreground Extraction for Rat Walking Behavior Classification”, The 2015-7th Int. Conf. 

on Knowledge and Smart Technology (KST2015), Jan. 28-31, 2015, pp: 54-59. 

 
4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น–ไม่มี- 
5. ต ารา/หนังสือ  
Th. Charoenpong. (2015). Applications of MATLAB in Digital Image Processing. Bangkok, 

Charansanitwong Printing 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) : ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) : Theerasak Chanwimalueang 
ต าแหน่งทางวิชาการ    : - 
ที่ท างาน     : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     : 02-6495000 ต่อ 27062 
Email     : theerasak@g.swu.ac.th     
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543 
วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชีว

การแพทย์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2550 

Ph.D. Electrical and Electronic 
Engineering 

Imperial College London, UK 2561 

 
ความเชี่ยวชาญ 
- Singal processing and medical imaging (Computed Tomography) 
- Complexity science, nonlinear analysis 
- Heart rate variability, ECG, EEG, EMG and other physiological monitoring and analysing 
- Analog and digital circuit design for medical innovation 
- Microcontroller, microprocessor and computer Interfacing 
- C++, C# and, Matlab programming 

ผลงานทางวิชาการ 

 1. งานวิจัย   
  1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

B Wu, Y Gao, S Feng, T Chanwimalueang, “Sparse Optimistic Based on Lasso-LSQR and 

Minimum Entropy De-Convolution with FARIMA for the Remaining Useful Life 

Prediction of Machinery” Entropy, 20(10), 747, 2017, pp. 1-16. 

(https://doi.org/10.3390/e20100747). 

https://doi.org/10.3390/e20100747
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T. Chanwimalueang and Danilo P. Mandic, “Cosine Similarity Entropy: Self-CorrelationBased 

Complexity Analysis of Dynamical Systems”. Entropy 19(12), 652, 2017, pp. 1-23.  

(https://doi.org/10.3390/e19120652).  

T. Chanwimalueang, L. Aufegger, T. Adjei, D. Wasley, C. Cruder, D. P. Mandic, and A. 

Williamon, “Stage call: Cardiovascular reactivity to audition stress in musicians,” PLOS 

ONE [Q1, Impact Factor: 2.806], vol. 12, no. 4, pp. 1-14, 2017. 

A. Hemakom, T. Chanwimalueang, A. C. Garci´a, L. Aufegger, A. G. Constantinides, and D. P. 

Mandic, “Financial stress through complexity science,” IEEE Journal of Selected Topics 

in Signal Processing, vol. 10, no. 6, pp. 1112-1126, 2016. 

M. U. Ahmed, T. Chanwimalueang, S. Thyyil, and D. P. Mandic, “A Multivariate Multiscale 

Fuzzy Entropy Algorithm with Application to Uterine EMG Complexity Analysis,” 

Entropy, vol. 19, no. 1(2), pp. 1-18, 2016. 

W. Von Rosenberg, T. Chanwimalueang, V. Goverdovsky, D. Looney, D. Sharp, D. P. Mandic, 

“Smart helmet: Wearable multichannel ECG and EEG,” IEEE Journal of Translational 

Engineering in Health and Medicine, vol. 4, pp. 1-11, 2016. 

W. Von Rosenberg, T. Chanwimalueang, A. Tricia, J. Usman, V. Goverdovsky, D. P. Mandic, 

“Resolving ambiguities in the LF/HF ratio: LF-HF scatter plots for the categorization of 

mental and physical stress from HRV,” Frontiers in Physiology, vol. 8, no. 360, pp. 1-

12, 2017. 

W. Von Rosenberg, T. Chanwimalueang, V. Goverdovsky, N. S. Peters, C. Papavassiliou, D. P. 

Mandic, “Hearables: feasibility of recording cardiac rhythms from head and in-ear 

locations,” Royal Society Open Science, 2017 vol.4, no. 11, pp.1-13, 2017. 

Y. Tonoyan, T. Chanwimalueang, D.P. Mandic, M.M. Van Hulle, “Discrimination of emotional 

states from scalp- and intracranial EEG using multiscale Rényi entropy,” PLOS ONE, vol 

12, no. 11: e0186916, pp. 1-22. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186916. 

 
5.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ –

ไม่มี- 
 

https://doi.org/10.3390/e19120652
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186916


หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์            พ.ศ. 2562 136 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น–ไม่มี- 
3. ต ารา/หนังสือ –ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) : ทวีชัย อวยพรกชกร 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) : Taweechai Ouypornkochagorn 
ต าแหน่งทางวิชาการ    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     : 092-606-5429 
Email     : taweechai@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
2541 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 
Ph.D. Engineering University of Edinburgh, UK 2559 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 Brain and Lung Function Imaging,  
 Electrical Impedance Tomography (EIT), 
 Reconstruction,  
 Optimization,  
 Data Mining and Artificial Intelligence (AI), 
 Embedded System,  
 Field-programmable Gate Array (FPGA) Programming 
ผลงานทางวิชาการ 

 1. งานวิจัย   
  1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

Kohlhase A., M. Kohlhase and T. Ouypornkochagorn. Discourse Phenomena in 

Mathematical Documents. Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) 11006: 2018, 

August 13-17, 2018, p. 147-163. 

 
  1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 



หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์            พ.ศ. 2562 138 

Yusenas N., J. Intaravichai, P. Tirasuwannarat and T. Ouypornkochagorn. Preliminary Study 

to Detect Fetal Movement by using Acceleration sensor and MEMS Microphone. In: 

14th Int. Conference by Electrical Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2018). Chaing Rai, 

Thailand: 2018, July 18-21, 2018, p.30-33. 

 
Suksawang S., K. Niamsri and T. Ouypornkochagorn. Scalp Voltage Response to Conductivity 

Changes in the Brain in the Application of Electrical Impedance Tomography (EIT). In: 

14th Int. Conference by Electrical Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2018). Chaing Rai, 

Thailand: 2018, July 18-21, 2018, p. 709-712. 

 

Ouypornkochagorn T. In Vivo Estimation of the Head Tissue Conductivities. In: 19th Int. 

Conference of Biomedical Applications of Electrical Impedance Tomography (EIT2018). 

Edinburgh, United Kingdom: 2018, June 11-13, 2018, p. 10. 

 

Lasomsri P., P. Yanbuaban, O. Kerdpoca and T. Ouypornkochagorn. A Development of Low-

Cost Devices for Monitoring Indoor Air Quality in a Large-Scale Hospital. In: 14th Int. 

Conference by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 

Information Technology (ECTI-CON2018). Chaing Rai, Thailand: 2018, July 18-21, 2018, 

p. 845-848. 

Ouypornkochagorn T., H. McCann and N. Polydorides. Imaging of Transient Hyperaemic 

Response (THR) by EIT. In: 18th International Conference on Biomedical Applications 

of Electrical Impedance Tomography Hanover, New Hampshire, USA: 2017, 21-24 June 

2017, p. 77. 

 

Ouypornkochagorn T. In Vivo Estimation of the Head Tissue Conductivities by Electrical 

Impedance Tomography Technique and Positivity Constraint. In: 5th International 

Electrical Engineering Congress. Pattaya, Thailand: 2017, 8-10 March 2017, p. 617-620. 
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Ouypornkochagorn T. A Novel Strategy to Guarantee Convergence by Avoiding Divergence 

in Estimation Process for Evaluating Head Tissue Conductivities. In: 5th International 

Electrical Engineering Congress. Pattaya, Thailand: 2017, 8-10 March 2017, p. 641-644. 

 

Ouypornkochagorn T. Constrained Modeling for Image Reconstruction in the Application of 

Electrical Impedance Tomography to the Head. In: 2017 IEEE International Symposium 

on Biomedical Imaging (ISBI 2017). Melbourne, Australia: 2017, 18-21April 2017, p. 548-

551. 

 

Wright P., P. Green, M. Crabb, T. Ouypornkochagorn, H. McCann and W. Lionheart. A New 

EIT Instrument for Lung Function Monitoring. In: 16th International Conference on 

Electrical Bio-Impedance (ICEBI 2016). Stockholm, Sweden: 2016, 19–23 June 2016, p. 

134. 

 

Polydorides N., T. Ouypornkochagorn and H. McCann. An approximate gradient for fast 

nonlinear inversion of the EIT model. In: 16th International Conference on Biomedical 

Applications of Electrical Impedance Tomography. Neuchatel, Switzerland: 2015, 2-5 

June, 2015, p. 5. 

 

Ouypornkochagorn T., H. McCann, N. Terzija, A. Parry-Jones and N. Polydorides. Electrical 

Impedance Measurement of Cerebral Haemodynamics. In: 16th International 

Conference on Biomedical Applications of Electrical Impedance Tomography. 

Neuchatel, Switzerland: 2015, 2-5 June, 2015, p. 106. 

 

Ouypornkochagorn T., H. McCann and N. Polydorides. Tackling Modelling Error in the 

Application of Electrical Impedance Tomography to the Head. In: 37th Annual 

International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 

(EMBC). Milan, Italy: 2015, 25-29 August, 2015, p. 622-625. 
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Polydorides N., T. Ouypornkochagorn and H. McCann. Inequality Constrained EIT Modelling 

and Inversion. In: 15th International Conference on Biomedical Applications of 

Electrical Impedance Tomography. Gananoque, Ontario, Canada: 2014, 24-26 April, 

2014, p. 89. 

 

Ouypornkochagorn T., N. Polydorides and H. McCann. In Vivo Estimation of the Scalp and 

Skull Conductivity. In: 15th International Conference on Biomedical Applications of 

Electrical Impedance Tomography. Gananoque, Ontario, Canada: 2014, 24-26 April, 

2014, p. 10. 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น–ไม่มี- 
3. ต ารา/หนังสือ  
Ouypornkochagorn T, Building Automation System and Energy Management System in 

High-rise Building, Large-scale Construction Technique, unit 10, learning resource of 

distance learning, Suknothai Thammathirat Open University, Thailand, ISBN: 

9786161602208, 2012. 

 


