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1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 

คู่มือฉบับน้ีจัดท าเพื่อให้เป็นแนวทางให้กับนิสิตในการเรียน/การใช้ชีวิตในภาควิชาฯ นิสิตสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นได้จากคู่มือนี ้
อย่างไรก็ด ีคู่มือนี้ถูกจัดท าเพื่อเปน็แนวทางเท่านั้นไม่ถือเป็นกฎระเบียบ ข้อบังคบั เหมือนกับกฎระเบยีบของมหาวิทยาลัย คู่มือนี้จงึไม่สามารถ
น าไปอ้างองิโดยตรงได ้ หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือมีการด าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นปกติ ขอให้นิสิตปรึกษากับอาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง คู่มือนี้
สามารถถูกปรับปรงุให้เหมาะสมขึน้ได้ตลอดเวลา ซึง่นิสิตสามารถร้องขอให้แกไ้ขได้ด้วย 

 

2. เกี่ยวกับหลกัสูตรและภาควิชา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2551 โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีแห่งที่สองในประเทศไทยท่ีมีหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย ์ อันสืบเนื่องมาจากปัญหาการ
ขาดแคลนวิศวกรชีวการแพทย์ ซึง่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการออกแบบ พัฒนา และปรับปรงุ วสัดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ใน
สถานพยาบาลทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งในปัจจุบันวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ยังต้องพงึพาการน าเขา้จาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เกิดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ประเทศจงึต้องการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
ชีวการแพทย์โดยการบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ รู้เท่าทันการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
การแพทย์ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้เกดิการพงึพาตนเองได ้ และสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได ้ หลักสูตรจงึมุ่งเน้นในการผลิต
วิศวกรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดา้นการวิศวกรรมทางการแพทย ์ที่มีการเรียนแบบบูรณาการหลากหลายสาขา รวมถึงมีศักยภาพ
ในการวิจยัพัฒนาและออกแบบงานนวัตกรรม เน้นการเรียนการสอนด้านวิชาการเพื่อน าหลักการไปใช้ในการปฏิบัตงิานในวิชาชีพจรงิ เน้นการ
พัฒนาทักษะวิจัยหรือสร้างงานนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม ่ โดยมีการร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ด้วย 
ภายใต้ปรัชญาของหลักสูตร “คิดเป็น ท าเป็น เด่นสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์” การศึกษาจะด าเนินการใน
เวลาปกติ (เรยีนในเวลาราชการ) 4 ปี โดยเริ่มต้นรับนิสิตใหม่จ านวน 30 คนต่อป ีและมีเป้าหมายการรับนิสิตที่ 50 คนต่อปี โดยรับนกัเรียน
มัธยมสายสามัญเป็นหลัก หรือสายวิชาชีพพิเศษเฉพาะที่ตามมหาวทิยาลัยก าหนดให้รับ  

ส าหรับภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จะเป็นภาควิชาที่อยู่ภายใตค้ณะวิศวกรรมศาสตร ์ ด าเนินการบริหารหลักสูตรโดยอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปจัจุบันมีอาจารย์ทั้งหมด 8 ท่านและเจา้หน้าท่ี 2 ท่าน  

 

3. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทยใ์นปัจจุบันถูกปรับปรงุมาแล้ว 2 ครัง้ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องจงึประกอบด้วย 

 หลักสูตร พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรแรกเริ่ม มีผลกับนิสิตที่เริ่มเข้าเรยีนอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2554 

 หลักสูตร พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรปรับปรงุจาก พ.ศ. 2550 มีผลกับนิสิตที่เข้าเรียนอยูร่ะหว่าง พ.ศ. 2555 – 2559 

 หลักสูตร พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรปรับปรงุจาก พ.ศ. 2555 มีผลกับนิสิตที่เข้าเรียนอยูร่ะหว่าง พ.ศ. 2560 – 2564 
 



คู่มือนักเรียน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว เวอร์ชัน 0 

5 
 

การปรับปรุงหลักสูตรจะมีการปรบัปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากข้ึนและตอบส่ิงที่ผู้ใช้บัณฑิตหรือนิสิตต้องการ นิสิตที่เขา้ศึกษา
โดยอ้างอิงหลักสูตรใด “จะต้อง” อ้างอิงหลักสูตรนั้น (ไม่เปล่ียนตามหลักสูตรใหม่ที่ประกาศใช้ใหม)่ ซึ่งนิสิตจ าเป็นต้องตรวจสอบ เช่น รหสัวิชา
อาจไม่เหมือนกัน จ านวนหน่วยกติอาจแตกต่างกัน หรือเนื้อหาท่ีเรยีนก็อาจแตกต่างกันด้วย ** นิสิตจึงควรเก็บเล่มหลักสูตรของนิสิตไว้อ้างอิง
เสมอ ** ส าหรับหลักสูตรพ.ศ. 2560 มีส่ิงที่ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยสรปุต่อไปนี้ 

 มีการปรับปรงุเนื้อหาภาคปฏิบัติมากข้ึน 

 มีการปรับวิชาบงัคับเลือกให้แตกตา่งจากเดิม 

 มีการเปล่ียนเนื้อหาบางวิชาให้ทันสมัยมากข้ึน 
 

4. เป้าหมายของหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรที่รวบรวมมาจากผู้ใช้บัณฑิต 
องค์กร/สถาบันที่เกี่ยวข้องที่จะใช้บัณฑิตด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศิษย์เก่า รวมถึงให้สอดคล้องกบัศักยภาพของบุคลากรและภาควิชา ซึง่
เป้าหมายของหลักสูตรอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพสังคมและตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ในปจัจุบัน
เป้าหมายของหลักสูตรเป็นดังนี ้

  

 เป้าหมายของหลักสูตร 

“เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพให้กบัสถานพยาบาล องค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย ์
ภายใต้บทบาทและหน้าท่ีของวิศวกรชีวการแพทย์” 
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รูปที่  4-1 บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรชีวการแพทย์ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

กลุ่มอาชีพท่ีหลักสูตรคาดหวงัให้นิสิตจบออกไปท างานได้แก ่

- ฝ่ายพัฒนาวิจัยในหน่วยงานตา่งๆ รวมไปถงึนักวิจัยในศูนย์วิจยั 
- วิศวกรงานด้านเครื่องมือแพทยใ์นโรงพยาบาล ดูแลด้านการใช้งาน การจัดซื้อ การบริหารงานเครื่องมอื 
- วิศวกรงานด้านระบบงานในโรงพยาบาล ดูแลด้านระบบอาคาร (เช่น ระบบผลิตน้ า RO, ชีวอนามัย, ระบบการท าความสะอาด

เครื่องมือแพทย์, ระบบไฟฟ้าในหอ้งผ่าตัด) 
- พนักงานขายเครื่องมือแพทย ์ สนับสนุนการขาย ที่ต้องมีความรู้ทั้งด้านวิศวกรรม และการแพทย ์ สามารถประสานงานกับบุคลากร

ทางการแพทยไ์ด ้
- ผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือระบบงานให้กับโรงพยาบาล เช่น ผู้ให้บริการท าความสะอาดผ้า ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศใน

โรงพยาบาล 
- เป็นผู้ประกอบการ จากการสร้างสรรคง์านนวัตกรรมหรืองานวิจัยเอง 
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ปรัชญาของหลักสูตร  

 “คิดเป็น ท าเป็น เด่นสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์” 

หลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิตมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์แบบเป็นกระบวนการ (ในลกัษณะเดียวกับนักวิจัย) มีพื้นฐานความรู้ที่
สามารถสร้างสรรคง์านวิศวกรรม เพื่อน าไปสู่การพฒันาและสร้างสรรค์เครื่องมือ/ระบบงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพ หรือแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ได ้ 

 

ด้วยลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการบูรณาการความรูห้ลายด้าน แผนการพฒันาจะเริ่มต้นจากการปรับและสร้าง
พื้นฐานการเรียนรู้ทางวิศวกรรมกอ่นในปีท่ี 1 (เน้นทฤษฎี) จากนั้นจะเริม่เข้าสู่การเรียนรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ทัง้ทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติในปีท่ี 2 นิสิตจะเริม่ศึกษาหัวข้อทางวิศวกรรมทางการแพทย์เฉพาะ โดยเน้นให้นิสิตเข้าใจสายงานทางวิศวกรรมทางการแพทยท์ี่มีอยู่
หลายด้าน โดยหลักสูตรจะก าหนดให้นิสิตไปศึกษาดงูาน ฝึกงาน ฟงัประสบการณจ์ากผู้เชี่ยวชาญ หรือลงพื้นที่เพ่ือศึกษาถึงปญัหาทาง
วิศวกรรม เพื่อให้นิสิตสามารถตัดสินใจสายงานทางวิศวกรรมที่นิสิตชอบได้ รวมถงึให้นิสิตสามารถก าหนดสาขาท่ีเชี่ยวชาญไดเ้อง หลักสูตรจึง
ก าหนดให้นิสิตเริม่ท าโครงการตัง้แต่เริ่มขึ้นช้ันปีท่ี 3 ทั้งนี้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตท า mini-project เพื่อให้ได้ลองปฏิบัติลองศึกษาด้วยตัวเอง
ดูก่อน เมื่อนิสิตเข้าสู่ปีท่ี4 นิสิตจะต้องเลือกสายงานโดยจะเลือกวิชาเรียนให้ตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีจะต้องท า ทั้งนี้นิสิตมีเวลา 1 ปีในการ
ท าหัวข้อวิทยานิพนธ์เริ่มตัง้แต่ภาคการศึกษาแรกจนส้ินภาคการศึกษาท่ีสอง 

 

 ผลลัพท์คาดหวังของหลักสูตรที่นิสิตจะต้อง “ท าได”้ เมื่อจบการศึกษา 

1. ELO1: มีความรู้พื้นฐานดา้นวิศวกรรมที่สามารถน าไปเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  
2. ELO2: สามารถน าความรูด้้านระบบวิศวกรรมโรงพยาบาล ไปใช้ในการท างานในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ELO3:  มีความเข้าใจถึงระบบเครือ่งมือทางการแพทย์และการน าขอ้มูลทางการแพทย์ไปใช้  
4. ELO4: ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทยต์้นแบบหรือนวัตกรรม เพื่อน าไปสู่การบริการทางสังคม หรือการ

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   
5. ELO5: สามารถวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ 
6. ELO6: มีความสามารถในการติดตอ่ส่ือสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถบริหารจัดการ

การท างานได้อย่างเหมาะสมและมีทัศคติที่ดใีนการท างาน   
 

ความเข้าใจผิดหนึง่ของนิสิตคือนิสิตคาดหวงัว่าจะไดใ้ช้งานเครื่องมือแพทย์เป็นหรือได้มีวิชาที่สอนใช้งานเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็น
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทัง้หมด รวมถึงนิสิตคาดหวังว่าจะสามารถซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้ด้วย ให้ลองนกึว่าหากนิสิตพบพยาบาลหรือเจ้าหน้าท่ี
หรือแพทย์ที่สามารถใช้เครื่องมือแพทย์ได้ หรือแม้กับช่างเทคนิคท่ีซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้ นิสิตจะเรียกบุคคลเหล่าน้ันว่าเป็น “วิศวกรชีว
การแพทย์” หรือไม?่ ซึ่งแน่นอนว่าไมใ่ช่ วิศวกรชีวการแพทย์ตอ้งมีความเข้าใจในเครื่องมือ หลักการ ลักษณะงานท่ีน าไปใช้ ขอ้จ ากัด 
เทคโนโลยีเทียบเคียง มากกว่าใช้งานเป็นหรือซ่อมได้ ซึง่หลักสูตรนี้เน้นการพฒันาวิศวกรชีวการแพทย์ในลักษณะนี ้ แน่นอนว่าการใช้งาน
เครื่องมือแพทย์หรือการซ่อมเป็นส่วนหน่ึงที่หลักสูตรพยายามเติมเต็มให้นิสิตเป็นวิศวกรทีร่อบรู ้ แตก่็ยังไมใ่ช่เป้าหมายหลักของหลักสูตรอยู่ด ี
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หลักสูตรเชื่อว่าหากนิสิตมีความเขา้ใจในเครื่องมือจะท าให้มมีุมมองในการใช้งานเครื่องมือท่ีกว้างขึ้น (เช่น ทราบถึงข้อจ ากดัของเทคโนโลยี 
หรือทราบความหมายของค่าตัง้ต่างๆ มากกว่ารอรับข้อมูลจากผู้ผลิตซึ่งไม่มหีลักการใดๆ ที่ชัดเจนรองรับ) หรือแม้แต่มศีักยภาพในการเป็น
ผู้ผลิตเองในอนาคตได ้ ข้อเท็จจรงิหนึง่คือบริษัทในประเทศไทยท่ีตอ้งการวิศวกรชีวการแพทย์ในลักษณะนี้ยงัมีอยู่น้อย หลายๆ หน่วยงานมี
ความเข้าใจคาดเคลื่อนถึงความสามารถของวิศวกรชีวการแพทย์จงึมกีารก าหนดขอบเขตงานท่ีไม่ตรงมากนัก กลับกันบริษัทเครื่องมือแพทย์
กลับมีความต้องการนิสิตวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อเป็นผู้ขายสูง ซึ่งท าให้นิสิตอาจไม่ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่หลังจากท่ีศึกษาจบไปแล้วได้มากท่ี
ควร แต่เมื่อตลาดแรงงานมีความเข้าใจหรือมีความพร้อมในการจ้างวิศวกรชีวการแพทย์มากข้ึน อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์จะกลายเปน็อาชีพ
ที่มีบทบาทส าคัญในทางวิศวกรรมสุขภาพในอนาคต 

 

5. การเลือกลงเรียนวิชาในหลักสูตร 

 

 

รูปที่  5-1 แผนภาพการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  

SWU121: English for Effective 
Communication 1 

SWU141: Life in a Digital 
World 

SWU151: General Education 
for Human Development 

SWU131-SWU139: (Athletics)  

MA114: General Mathematics 
PY101: Introductory Physics I 

& PY181 (Lab)
ME109: Engineering Drawing 1/1

SWU122: English for Effective 
Communication 2 

SWU111: Thai for 
Communication 

SWU161: Human in Learning 
Society 

SWU131-SWU139: (Athletics)  

CH103: General Chemistry 
BME100: Mathematics for 
Biomedical Engineering I 

BME110: Mechanics for 
Biomedical Engineering 

BME203: English for Specific 
Purposes in Biomedical Engineering I 

SWU241-SWU341: (General 
topics)  

BME205: Mathematics for 
Biomedical Engineering II 

BME210: Engineering and Bio-
Materials 

BME233: Electrical and 
Electronics Engineering  

BME200: Human Body System for 
Biomedical Engineering I & BME206 (Lab)

BME240: Software Design and 
Development 

SWU261: Active Citizens 
BME204: English for Specific 

Purposes in Biomedical EngineeringII 
ME108: Basic Engineering 

Practices 
BME201: Biomedical 

Engineering Laboratory I 
BME202: Human Body System for 

Biomedical Engineering II & BME207 (Lab)
BME231: Metrology and 

Electrical instrumentations 
BME232: Introduction to 
Digital and Logic Circuit 

BME281: Principle of 
Biomedical Engineering 

SWU241-SWU341: (General 
topics)  

BME302: Cell and Molecular 
Biology 

BME333: Microprocessor and 
Microcontroller 

BME380: Biophysics 
BME300: Biomedical 

Engineering Laboratory II 
BME331: Medical Electronics 

BME370: Statistics for Biomedical 
Engineering 

BME410-BME494: (Specific topics) 
(Option 1) 

 Bioengineering
 Medical Informatics
 Medical Instrumentations

SWU241-SWU341: (General 
topics)  

BME301: Biomedical Engineering 
Laboratory III 

BME312: Thermofluids BME311: Biomechanics 
BME330: Signal and Control Systems 

in Biomedical Engineering 
BME332: Biomedical 

Instrumentations 
BME371: Research 

Methodology in Engineering 
BME489: Pre Co-operative Education 

(Option2) 

2/1

1/2

2/2

3/1

3/2

BME412: Rehabilitation Engineering BME460: Hospital Engineering 
BME490: Biomedical Engineering 

Research Project I (Option 1) 
BME410-BME494: (Specific topics) 

(Option 1) 
(1st Free selective topic) 

(Option 1) 
BME499: Co-operative Education 

(Option 2) 

BME491: Biomedical Engineering 
Research Project II (Option 1) 

BME410-BME494: (Specific topics) 
(Option 1) 

(2nd Free selective topic) 
(both Options) 

(3rd Free selective topic) 
(Option 2) 

4/1

4/2

All+
Option2

All+
Option1

All+
Option1
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ตาราง  1 แผนการพัฒนาเพ่ือให้ส าเร็จตาม ELOs ของหลักสูตร 

ชั้นปีที ่ ความสามารถ (Abilities) Targets in Bloom’s Taxonomy  

1 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ในการน าไปแก้โจทย์ปญัหาทาง
วิศวกรรมเบื้องต้นได ้

(1) Knowledge (Basic) 

2 เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เรียนรู้การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์และซอฟต์แวรใ์นการแก้โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
เบื้องต้นได ้

(1) Knowledge (Specific) 

(2) Comprehensive  

3 เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีความรูค้วามเข้าใจ 
สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ในการแก้โจทย์ปญัหาทาง
วิศวกรรมชีวการแพทยไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เรียนรูเ้พิ่มเติมและเพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านทางการดงูาน ฝึกงาน และ
การบริการวิชาการ 

(3) Application 

(4) Analysis 

4 ศึกษาดูงานหรือวิจัยเพื่อให้ทราบถึงโจทย์ทางวิศวกรรมที่แท้จรงิ สามารถ
วิเคราะห์และประยุกตใ์ช้เครื่องมืออุปกรณ์และซอฟต์แวรใ์นการแก้โจทย์
ปัญหาทางวศิวกรรมชีวการแพทยไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) Synthesis 

(6) Evaluation  

 

 

ตาราง  5-2 แผนการพัฒนานิสิตของภาควิชา (ปรับปรงุจากผลการประชุมภาควชิาเมื่อเดือนมิถุนายน 2561)  

ชั้นป ี ช่วงเวลา กิจกรรมบังคับ ผลคาดหวัง 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย  ร่วมกิจกรรม Morning Club ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ
การปฏิสัมพันธ์กับรุ่นพี่เพื่อแนะแนวการลงเรียนวิชาเรียนในชั้น
ปีที่สูงขึ้น 

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น  ดูงานโรงพยาบาลหรือนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มเติมด้วยโจทย์จาก
โรงพยาบาล และสนใจในวิชาที่จะเรียน 

ภาคปลาย  ชมงานโครงงานปริญญานิพนธ์ของปี 4 
 โครงงานวิจัยระดับชั้นปี ที่ไม่ซับซ้อนแต่ใช้ได้จริง 

ให้นิสิตเริ่มคิดหัวข้อโครงการที่จะท าในปี 4 

ปิดเทอม  ฝึกงาน ให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น  นิสิตเริ่มหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในปี 4 ให้นิสิตเริ่มศึกษาหาหัวข้อและมีเวลาในการเรียนรู้
กับอาจารย์ 
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ชั้นป ี ช่วงเวลา กิจกรรมบังคับ ผลคาดหวัง 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นวิศวกร ตามแต่ละเรื่องที่
นิสิตสนใจ 

ภาคปลาย  ชมงานโครงงานปริญญานิพนธ์ของปี 4 
 นิสิตเริ่มท าโครงงานวิจัยขนาดเล็กส่ง 
 นิสิตต้องสอบหัวข้อโครงการวิจัยในปี 4 เป็นภาษาอังกฤษ 
 นิสิตที่พร้อมจะสนับสนุนให้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
 ดูงานโรงพยาบาลหรือนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง 
 นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมการใช้ Microsoft Word/Excel 

(และโปรแกรมที่จ าเป็น ที่ภาคฯ จะจัดให้ต่อไป) 

ให้นิสิตเริ่มท าโครงการ/วิจัย เน้นงานที่สามารถ
น าไปใช้จริงได้ 

ปิดเทอม  ฝึกงาน ให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น  นิสิตท าโครงการ 
 เชิญวิทยากรมาให้ค าแนะน าแนวทางอาชีพ 
 นิสิตที่พร้อมให้ส่งประกวดแข่งขัน 
 ดูงานโรงพยาบาลหรือนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง 

นิสิตได้ท าโครงการ/วิจัยทันทีที่ เปิดเทอม โดย
งานวิจัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคม 

ภาคปลาย  นิสิตท าโครงการ 
 นิสิตที่พร้อมจะสนับสนุนให้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
 นิสิตต้องน าเสนอผลงาน “Project day” ที่จะจัดในเดือน

เมษายน ของทุกปี 
 สนับสนุนให้นิสิตที่อยากเรียนต่อ ได้เตรียมตัว 

เตรียมพร้อมให้นิสิตเป็นวิศวกรอาชีพ 

 

6. ห้องปฏิบัตกิารในการเรียนการสอน 

พื้นที่ห้องปฏิบัติการในการเรียน ส าหรับภาควิชา คือ ห้อง วศ 42 และห้องที่ตึก G ช้ัน 7 ทุกห้องเรียนมี ระเบียบในการใช้
ห้องมีดงัต่อไปนี ้

6.1. ห้ามน าอาหารและเครื่องดืม่ห้องในห้องปฏิบัติการวิจยั  

เนื่องจากจะท าให้พื้นที่ โต๊ะ เครื่องมือ สกปรก และ ท าให ้มด เข้าไปกินเศษอาหาร น ามาซึ่งความเสียหายของเครื่องมือต่อไป 

6.2. ห้ามให้บุคคลภายนอกภาคใช้ห้อง  

 เนื่องจากส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และ พื้นที่ มีจ ากัด การน าบุคคลอื่นเข้ามาใช้ห้องท าให้เกิดความแออัด ไม่สะดวกต่อ
การท างานของเพื่อน และ ระวงัเรือ่งของหาย 

6.3. ให้ปิดแอร์ทุกครัง้ที่ออกจากห้อง 

7. ห้องปฏิบัตกิารวิจัย 
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พื้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัย ส าหรับภาควิชา คือ ห้อง วศ 42 วศ 43 โดย วศ 43 แบง่เป็น 2 ห้องย่อย นิสิตจะมีพื้นท่ีท าวิจัยเมื่ออยู่ชั้น
ปีท่ี 3 และ 4 โดยใช้ห้อง วศ 43 เป็นหลัก 

ระเบียบในการใช้ห้องมดีังต่อไปนี ้

7.1.  ห้ามน าอาหารและเครื่องดืมห้องในห้องปฏิบัติการวิจยั  

เนื่องจากจะท าให้พื้นที่ โต๊ะ เครื่องมือ สปรก และ ท าให ้มด เข้าไปกินเศษอาหาร น ามาซึ่งความเสียหายของเครื่องมือต่อไป 

7.2. ห้ามให้บุคคลภายนอกภาคใช้ห้อง  

 เนื่องจากส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และ พื้นที่ มีจ ากัด การน าบุคคลอื่นเข้ามาใช้ห้องท าให้เกิดความแออัด ไม่สะดวกต่อ
การท างานของเพื่อน และ ระวงัเรือ่งของหาย 

7.3. ให้ปิดแอร์ทุกครัง้ที่ออกจากห้อง 

8. พื้นที่ส่วนกลาง 

พื้นที่ส่วนกลางบริเวณหน้าห้อง วศ 41 ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางส าหรับนิสิตวิศวกรรมชีวการแพทย์ท ากิจกรรมใดๆ ร่วมกันได ้
ทั้งนี้นั้น ภาควิชาให้ความส าคัญกบันิสิตชั้นปีที่ 2 และปีที ่1 ในการเข้าใช้พื้นที่ เนื่องจากยงัไม่มีห้องโปรเจค  

นอกเหนือจากบริเวณหน้าห้อง วศ 41 แล้วนั้น นิสิตอาจขอใช้พื้นที่ในห้อง วศ 41 ในการท ากิจกรรม รวมถงึอ่านหนงัสือได้หากมี
อาจารย์ควบคมุดูแลอยู ่

9. การฝึกงาน 

 การฝึกงานไม่ได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตร นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้โดยไม่ผ่านการ
ฝึกงาน อย่างไรก็ดี ภาควิชา ฯ สนับสนุนให้นิสิตเข้ารับการฝึกงาน เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์การท างานจริง ได้ความรู้ด้านต่างๆ ซึ่งอาจ
ไม่มีหรือแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน นิสิตทุกช้ันปีสามารถฝึกงานได้ทุกปีการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน (ยกเว้นการฝึกงานเพื่อท าวิจัย
ระยะส้ันในต่างประเทศ ซึ่งอาจคาบเกี่ยวเวลาในช่วงเปิดภาคเรียน) นิสิตจะต้องเป็นผู้หาสถานที่ฝึกงานเอง โดยสามารถขอความเห็นและ
ค าแนะน าจากอาจารย์ทุกท่านได้ จากนั้นให้นิสิตแจ้งภาควิชา ฯ เพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมฝึกงาน ในกรณีที่นิสิตยังไม่มี
เป้าหมายเกี่ยวกับสายงานในอนาคตที่ชัดเจน ภาควิชาฯ แนะน าให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานหลายปีการศึกษา ในสถานที่ที่แตกต่างกัน เช่น 
โรงพยาบาล บริษัทเครื่องมือแพทย์ โรงงานผลิตเครื่องมอืแพทย์ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยต่างๆ  เป็นต้น เพื่อให้นิสิตได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการเลือกสายงานหรืออาชีพท่ีตนเองชอบหลังส าเร็จการศึกษาได้ 

การฝึกงานในต่างประเทศ 

 ภาควิชา ฯ สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสฝึกงานในต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการฝึกงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์กับบริษัท
ต่างประเทศ และการเข้าร่วมโครงการอบรม หรือท าวิจัยระยะสั้นกับสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในการนี้ นิสิตจะต้องเป็นผู้หา
สถานที่ฝึกงานและด าเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยนิสิตสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ในภาควิชา ฯ ได้ และภาควิชา ฯ จะให้ความ
ช่วยเหลือในการออกหนังสือต่างๆ ที่จ าเป็นให้แก่นิสิต การฝึกงานในต่างประเทศนั้นมีทั้งแบบที่มีทุนสนับสนุนเต็มจ านวน ทุนสนับสนุน
บางส่วน และ นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ นิสิตจะต้องเลือกการฝึกงานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยไม่ส่งกระทบต่อผู้ปกครอง 
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ในการฝึกงานต่างประเทศนั้น ไม่มีข้อจ ากัดของสถานท่ีฝึกงานและประเทศที่จะเดินทางไป อย่างไรก็ดี ภาควิชา ฯ ได้รวบรวมโครงการฝึกงาน
ต่างประเทศ ที่อาจมีประโยชน์แก่นิสิตที่สนใจ ดังนี้ 

 

โครงการ ช้ันป ี ช่วงเวลารับสมัคร ช่วงเวลาฝึกงาน 

*FU-SWU Internship Program, Japan 2 ขึ้นไป ติดต่อ อ.ฑีฆพันธุ ์ กรกฎาคม (ทุก2ปี) 

*โครงการทุนฝึกงานต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว 3 ขึ้นไป ติดต่อ อ.ธีระศักดิ ์ กรกฎาคม 

Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE), Japan 3 มีนาคม สิงหาคม 

*GKS for ASEAN countries' Science and Engineering Students, Korea 2 ขึ้นไป เมษายน กรกฎาคม 

Southern Taiwan University of Science and Technology, Taiwan 3 ติดต่อ อ.วงศ์วิทย์ กรกฎาคม 

United BMEC Pte Ltd., Singapore 3 ติดต่อ อ.วงศ์วิทย์ มิถุนายน 

Research Exchange/Laboratory Internship Program, Shibaura 
Institute of Technology, Japan 

2 ขึ้นไป 
หลายช่วง หลายช่วง 

Summer Research Program at the University of Tsukuba, Japan 2 ขึ้นไป เมษายน กรกฎาคม 

*UTokyo Amgen Scholars Program, Japan 2 ขึ้นไป พฤศจิกายน มิถุนายน 

Research Internship at Hokkaido University, Japan 4 ตลอดป ี ตลอดป ี

*OIST Research Internship Program, Japan ไม่จ ากัด กันยายน, มีนาคม เมษายน, ตุลาคม 

หมายเหตุ * โครงการมอบทุนเต็มรวมตั๋วเครื่องบิน 

 ส าหรับการฝึกงานในรูปแบบการท าวิจัยระยะสั้น หากพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ
และข้อตกลงทางวิชาการ (MUO) กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจท าให้ขั้นตอนการสมัครราบรื่นมากขึ้น โดยนิสิตสามารถตรวจสอบ
รายชื่อมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้จาก Website ของ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร http://irco.op.swu.ac.th/ 

หลักฐานประกอบเพื่อใช้สมัครฝึกงานต่างประเทศ โดยทั่วไป ได้แก่ 

1. Self-Introduction และ Research Plan 
2. Transcript 
3. Letter of Recommendation 
4. Copy of the Passport 
5. ใบรับรองการเป็นนิสิต Proof of Enrollment 

 

ข้อควรปฏิบัติก่อนและระหว่างการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ 

http://irco.op.swu.ac.th/
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1. เมื่อได้รับการตอบรับให้ฝึกงานแล้ว ห้ามนิสิตยกเลิกการฝึกงานโดยเด็ดขาด หากมีความจ าเป็นไม่สามารถฝึกงานได้ จะต้องท า
หนังสือช้ีแจงต่อสถานท่ีฝึกงาน และได้รับการเห็นชอบจากสถานท่ีฝึกงานก่อนวันเริ่มต้นฝึกงานท่ีได้แจ้งไว้ 

2. มีมารยาทและประพฤติตัวให้เหมาะสม 
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ทีด่ ี
4. ให้ความเคารพหัวหน้า และผู้ร่วมงานท้ังในแผนกของตนเอง และแผนกอ่ืน 
5. ขยันและตั้งใจปฏิบัติงาน 
6. ไม่เล่นเกมส์ ไม่โทรศัพท์ และไม่เล่นโทรศัพท์ในเวลางาน 
7. ไม่น าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือสถานท่ีฝึกงาน เผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น การโพสลง Social Media 
8. ห้ามสั่งสินค้าออนไลน์โดยรับสินค้าท่ีสถานท่ีฝึกงาน 
9. ไม่ขาดงาน หรือเข้างานสาย ด้วยเหตุผลที่ไม่สมควร และฝึกงานครบตามระยะเวลาที่ตกลงกับสถานท่ีฝึกงานไว้ 
10. ภาควิชาฯ ไม่อนุญาตให้นิสิตขาดเรียนระหว่างเปิดภาคการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ใดๆ 
11. ภาควิชาฯ ไม่อนุญาตให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เดินทางในโครงการ Work and Travel หากนิสิตยังไม่ส่งเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
12. ห้ามถ่ายรูปผู้ป่วย 
13. ห้ามวิจารณ์ผู้ร่วมงานผ่านส่ือออนไลน์ 
14. ห้ามเล่นเกม ห้ามร้องเพลงในท่ีท างาน 
15. ห้ามรีวิวอาหาร หรือท ากิจกรรมอื่น ผ่านส่ือออนไลน์ในช่วงเวลาท างาน 
16. ภาควิชาฯ ไม่อนุญาตให้นิสิตขาดเรียนระหว่างเปิดภาคการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ใดๆ 
17. ภาควิชาฯ ไม่อนุญาตให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เดินทางในโครงการ Work and Travel หากนิสิตยังไม่ส่งเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ 

 

10. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความร่วมมือและข้อตกลงทางวิชาการกับ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการ
แลกเปล่ียนนิสิตช้ันปีที่ 1 เพื่อศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
โดยเปิดรับสมัครช่วงประมาณเดอืนตุลาคม ของทุกปี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีโครงการแลกเปล่ียนส าหรับนิสิตชั้นปีอื่นๆ ณ มหาวิทยาลัย
หลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1-2 ภาคการศึกษา โดยเปิดรับสมัครช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี ในการนี้ ภาควิชาฯ 
สนับสนุนให้นิสิตได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ ได้ เรียนรู้วัฒนธรรม และส่ิงใหม่ ๆ ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี การเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน อาจท าให้การลงวิชาเรียนตามหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ ไม่เป็นไปตามแผน
ปกติ และอาจใช้ระยะเวลาเกินจากที่หลักสูตรก าหนด นิสิตจึงต้ องเป็นผู้รับผิดชอบจัดแผนการเรียนด้วยตนเองด้วยความรอบคอบ 
รายละเอียดต่างๆ ของโครงการนิ สิตแลกเปล่ียน สามารถติดตามได้ที่  Website ของ กองวิ เทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร 
http://irco.op.swu.ac.th/ 
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11. กิจกรรมที่จัดประจ าโดยหลักสูตร 

 

 

ตาราง  11-1 แผนกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2561 (ปรับปรงุจากผลการประชุมภาควิชาเมื่อ
วันท่ี 15 สิงหาคม 2561)  

Activities 2561 (Sem1) 2562 (Sem2) 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

A1. โครงการปฐมนิเทศ All            

A2. โครงการ Morning club       All All All    

A3. โครงการซ้อมดับเพลิง 4            

A4. โครงการอบรม MS Word & Excel      3       

A5. โครงการอบรมเทคนิคการน าเสนองาน      3       

A6. โครงการ Project day ส าหรับแนะน างานปี 4         2-4    

B1. ดูงานโรงประปา, โรงอาหาร  4           

B2. ดูงานโรงพยาบาลศูนย์แพทย ์  4           

B3. ดูงานสถาบันวจิัย (ยังไม่ก าหนดสถานที่)    3         

B4. ดูงานศูนย์วิจยั Sincrotron      2       

C1. บริการวิชาการบ้านสุธาวาศ   4          

C2. บริการวิชาการโรงพยาบาลนครนายก         4    

C3. บริการวิชาการโรงพยาบาลอรัญประเทศ          2-4   

C4. บริการวิชาการโรงพยาบาลคลองหาด          2-4   

D1. ฝึกงานป ี2 (ในประเทศ)           2 2 

D2. ฝึกงานป ี3 (ในประเทศ)           3 3 

D3. ฝึกงานป ี3 ณ ประเทศสิงคโปร์           3 3 

หมายเหตุ ตัวเลขในแผนการแสดงช้ันปีเป้าหมาย 

 

 

12. กิจกรรมที่จัดประจ าโดยนิสิต 

 

(เนื้อหาอยูใ่นระหว่างปรับปรงุ) 

ตาราง B-1  กิจกรรมที่ได้ด าเนินการเพิม่เตมินอกเหนือจากการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2561  
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Activities 2561 (Sem1) 2562 (Sem2) 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

A1. โครงการ : สัมมนาปฐมนิเทศนิสิตใหม่ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษ
ที่ 21และแนะแนวระบบการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 
2561 (14 สค 61) 

All            

A2. โครงการ การดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุการอัคคีภัย ภาควิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ คระวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
(22 สค 61) 

4            

A3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2561 ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์โดย
สถาบันปลูกปา่ระบบนิเวศ ปตท.จ.ชลบรุี (2-4 พย 61) 

   All         

A4. โครงการไบโอไนท์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปีการศึกษา 
2561 (17-18 มค 62) 

     All       

A5. โครงการอบรม MS Word & Excel (มค-กพ 62)      3 3      

A6. โครงการกีฬาสัมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ครั้งที่ 4 
(3 กพ 62) 

      All      

A7. โครงการอบรมเทคนิคการน าเสนองาน (4 กพ 62)       3      

A8. โครงการ เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และภาษา
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ชมรมรับอรุณ (BME Morning 
Club) (กพ-เมย 62) 

      All All All    

A9. โครงการบายเนียร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปีการศึกษา 
2561 (22 มีค 62) 

       All     

A10. โครงการประชาสัมพันธ์และเปิดโลกวิศวกรรม ปีการศึกษา 
2561 (22 เมย 62) 

        All    

B1. ดูงานโรงประปา (3 กย 61)  4           

B2. ดูงานบ่อบัดน้ าเสีย (10 กย 61)  4           

B3. ดูงานการท าความสะอาดและการจดัการขยะโรงอาหาร (17 กย 
61) 

 4           

B4. ดูงานโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ (16, 18, 29 ตค 61)   4          

B5. ดูงานโรงพยาบาลนครนายก ประจ าปีการศึกษา 2561 (5 กพ 
62) 

      3      

B6. ดูงานส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
(สวทช.) (27 มีค 62) 

       2-3     

C1. บริการวิชาการวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพฯ (14, 29 มค 62) 

     3-4       

C2. บริการวิชาการบ้านสุธาวาศ (26 มค 62) 
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เพื่อผู้สูงอายุ ผูพ้ิการและซ่อมบ ารุงดูแลรักษา
เครื่องมือแพทย์ 

     4       
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Activities 2561 (Sem1) 2562 (Sem2) 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

C3. บริการวิชาการโรงพยาบาลนครนายก (23 มีค 62)        3     

C4. บริการวิชาการโรงพยาบาลอรัญประเทศ (23 พค 62)          2-4   

C5. บริการวิชาการโรงพยาบาลคลองหาด (24 พค 62)          2-4   

หมายเหตุ ตัวเลขในแผนการแสดงช้ันปีเป้าหมาย 

 

13. การพัฒนาภาษา 

14. เครื่องพิมพ์และตู้น้ า 

15. วิชา Lab I, II, III 

16. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรชีวการแพทย์ 

 

17. โปรเจคและมินิโปรเจค 

18. อาจารย์ที่ปรึกษา 

ในแต่ละชั้นป ีนิสิตจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน รับผิดชอบดูแลคนละครึง่หนึง่ นิสิตจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาคการศึกษาละ 
1 ครัง้เป็นอยา่งน้อยเพื่อติดตาม รายงาน หรือปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนิสิต (หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง) อย่างไรกด็ีนิสิต นิสิตที่ต้องไดร้บัการ
ติดตามเป็นพิเศษอาจจะถูกก าหนดใหเ้ข้าพบมากกว่า 1 ครัง้ได้เช่นกัน 

การเข้าพบท่ีปรึกษาข้างต้นนั้น เปน็ภาคบังคับ เพื่อให้ที่ปรึกษาได้ทราบสถานะในการเรียนของนิสิต อย่างไรก็ด ีนิสิตสามารถเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาหรือเรื่องแจง้เรื่องราวใดๆ ไดต้ลอด ซึง่ไม่เป็นภาคบงัคับ ภาควชิาสนับสนุนให้นิสิตเข้าพบท่ีปรึกษาเป็น
ประจ า เพื่อให้ที่ปรึกษาได้มโีอกาสแนะน าแนวทางในการเรียน การใช้ชีวิต ให้กับนิสิตได ้

ส าหรับรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา มดีังต่อไปนี ้ 

(รอข้อมูล) 
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19. รายชื่อคณะอาจารย์ (ไทยและอังกฤษ) 

20. ทุนการศึกษา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มบีริการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.) และมีการ
จัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตในหลายรูปแบบ ได้แก ่ ทุนเรยีนด ี ทุนจิตอาสา ทุนขาดแคลนทุนทรพัย์ และทุนส าหรับนิสิตที่ประสบความ
เดือดร้อนฉุกเฉิน นอกจากน้ียงัมีทนุการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เช่นมูลนิธิ องค์กร และบริษัทเอกชนต่าง ๆ โดยนิสิตสามารถสอบถาม
รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครของทุนต่าง ๆ ได้ที่คณุศิริวรรณ ดบัทุกข์ (พี่ปุ๋ย) และคุณยอดแก้ว ผู้ภักดี (พี่แต้ว) ทีส่่วนกิจการนิสิต ช้ัน 5 
ตึกส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และติดตามข่าวสารด้านทุนการศึกษาต่างๆ ไดจ้าก Website ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ  http://studentaffairs.op.swu.ac.th นอกจากน้ียังมทีุนการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับนสิิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ไดแ้ก ่
ทุนมูลนิธิบ้านสุทธาวาส และกองทุนศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์ ชูศักดิ ์เวชแพศย์ โดยนิสิตสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
อาจารย์วงศ์วิทย ์

ทางภาควิชานอกจากจะพัฒนานิสิต ให้มีคณุภาพ เพื่อไปท างานในบริษัทเอกชนต่างๆ แล้ว ยงัมีเปา้หมายพฒันาบุคคลกรคณุภาพ
ช้ันสูงอีกด้วย ดงันั้น การสนับสนุนที่ส าคัญของทางภาคคือสนันสนุนให้นิสิตหา และ สมัครทุนเรียนต่อในต่างประเทศ ซึ่งนิสิตทีต่้องเรียนศึกษา
ต่อในตา่งประเทศ ควรศึกษาข้อมลูดังต่อไปนี้ 

20.1. การเตรียมตัว ใหเ้ตรยีมตัวตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่อง ถงึป ี4 ดังนี้ 

 ตั้งใจเรียนเพื่อให้เกรดสูงที่สุด 

 เผยแพร่งานวิจยั ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

 พัฒนาภาษาต่อเนื่อง 
20.2. ทุนการศึกษา 

ทุกการศึกษาสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ตามเงือนไขของทุน คือ 1) ทุนผูกพัน 2) ทุนไม่ผูกพัน 

 ทุนผูกพัน ได้แก ่ ทุนรัฐบาลไทย หรือ ทุน กพ. สามารถตดิตามทุนได้จากเวปไซด์ 
https://www.ocsc.go.th/scholarship 

http://studentaffairs.op.swu.ac.th/
https://www.ocsc.go.th/scholarship
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รูปที่  20-1 หน้าเวปไซด์แสดงข่าวสารทุนรัฐบาลไทย 

 
 

 ทุนไม่ผูกพัน ได้แก ่ 
o ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 
o ทุนรัฐบาลไต้หวัน 
o ทุนรัฐบาลไทเป 
o ทุนรัฐบาลจีน 
o ทุนรัฐบาลประเทศอื่น 
o ทุนของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
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รูปที่  20-2 หน้าเวปข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านเวปไซด์ สถานฑูตญี่ปุ่นในไทย 

 

21. การน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ 

ทางภาควิชามีเป้าหมายในการสนบัสนุนให้นิสิตมีทักษะด้านน าเสนอข้อมูล ความรู้เชงิวิชาการได้อยา่งมีคณุภาพ ดงันั้น จงึมีการ
สนับสนุนให้น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศและตา่งประเทศ  

 ข้อดีในการน าเสนอผลงานวิชาการคือ 

 ฝึกทักษะ พัฒนาความสามารถในการงานน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 ฝึกไหวพริบ คดิวิเคราะห ์ส าหรับการตอบปัญหาในท่ีประชุม 

 ฝึกวิธีคิด วิเคราะห์ฝ่ายงานวิจัย 

 ใช้เป็นประวัติส าหรับสมัครงาน และ สมัครทุน 

  นิสิตที่ต้องการน าเสนอผลงานในงานประชุมต่างๆ หรือ วารสารวิชาการ ควรปฏิบัติดงันี้ 

 ถามตัวเองใหม้ีความมุ่งมั่น ความขยัน ความรับผิดชอบ ที่จะท างานวิจัยอย่างหนักภายใต้แรงกดดัน อยา่งต่อเนื่องได้ 

 มีความมั่นใจที่จะท าใหต้ามเป้าหมายให้ส าเร็จลุล่วงได้ 

 ติดต่ออาจารย์ที่สนใจท าวิจยัด้วย 

 มีการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 ส่ิงที่ควรทราบในการไปน าเสนองานวิจัย 

 ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นิสิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง 

 ศึกษาข้อมูลการเดินทาง และ ข้อมูลสถานท่ีจัดงาน 

 ฝึกน าเสนอก่อนเดินทาง 

 เตรียมข้อมูลที่น าเสนอใส่ใน อุปกรณ์เก็บข้อมูล และพกติดตัวมากกว่า 1 อัน  และ มีส ารองหลายที่ 
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 เข้าน าเสนอผลงานตามวันเวลาที่ก าหนด โดยต้องไปเตรียมตัวก่อนถงึเวลาจรงิ 

22. ข้อปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศ 

23. การฝึกงานต่างประเทศ 

24. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา 

25. การประเมินการเรียนการสอน 

 

นิสิตปัจจุบัน ปีละ 2 ครัง้ หลังการสอบปลาย
ภาคแต่ละภาค
การศึกษา 

o แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร ที่
ด าเนินการโดยภาควิชาฯ 

o แบบสอบถาม ปค003 (การเรียนการสอน) ปค
004 (ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน) ของ
มหาวิทยาลัยที่จะปรากฎในมคอ 5 ด้วย 

o ส าหรับนิสิตปี 1 ที่เพ่ิงเข้าเรยีน จะจัดให้มีการ
แนะน าการเรียนการสอนในวันแรกของภาค
การศึกษา 

 

26. การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร 

27. การศึกษาดูงาน 

การพานิสิตไปศึกษาดูงาน มีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรูน้อกห้องเรยีน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานจรงิเมื่อ
จบการศึกษา โครงการศึกษาดงูานท่ีภาควิชาได้จัดขึ้น 

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์ 

 โรงพยาบาลนครนายก 

 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ 

 TMEC 

 สถาบันวิจัย VISTEC 

 โรงประปาและโรงอาหาร 

 สถาบันวิจัย Sincrotron 
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 สถาบันวิจัย NECTEC และ MTEC 

28. การบริการวิชาการ 

โครงการบริการวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จดัขึน้เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เครื่องมือ การสอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์ การฝึกจติอาสาเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยในหลายๆปีท่ีผ่านมา มีโครงการบริการวิชาการ เช่น โครงการศูนย์วจิัยและพฒันาการ
ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย ์เพื่อผู้สูงอาย ุผู้พิการและซ่อมบ ารงุดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ ณ 

 โรงพยาบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแก้ว  

 โรงพยาบาลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแก้ว  

 โรงพยาบาลนครนายก จงัหวดันครนายก 

 บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรตฯิ 

29. การร้องเรียน 

30. กลุ่มใน social media 

เนื่องจากปัจจุบันโซเชียลมเีดีย เขา้มามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการติดต่อส่ือสาร สาขาวิชาจึงใช้  โซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยใน
การติดตาม เผยแพร่ข่าวสาร และติดต่อนิสิตปัจจุบันและที่จบไปแล้วผ่าน  facebook ทั้งแบบกลุ่มสาธารณะ (public group) และกลุ่มปิด 
(closed group) เช่น https://www.facebook.com/bmeswu/  

(เพิ่มเติมช่องทางอื่น) 

https://www.facebook.com/bmeswu/


คู่มือนักเรียน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว เวอร์ชัน 0 

22 
 

31. ความปลอดภัย 

32. การแต่งกาย 

33. Link ที่นิสิตควรทราบ 

34. หน่วยงาน/บุคคลที่นิสิตควรทราบ 

35. Eduroam 

36. อินเตอร์เน็ต 

37. ห้องสมุด, แหล่งข้อมูล, และโปรแกรมที่จัดเตรียมโดยมหาวิทยาลับ 

38. VPN 

ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดใช้บริการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ระบบงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยได้ เช่นระบบ HURIS, SUPREME2004, Thailis, FTP File, WSUS, SWU Antivirus และ Remote PC ระบบ VPN นอกจาก
รองรับการเข้าใช้งานของผู้ใช้แล้ว บางบริการยงัช่วยให้ผู้ใช้สามารถท างานจากท่ีบ้านหรือทุกที่ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็ได้ เพื่อเข้ามา
ปรับปรงุหรือแกไ้ขงานภายในมหาวิทยาลัยได้ทันที 

รูปแบบ VPN ของมหาวิทยาลัย 

บริการ VPN ของมหาวิทยาลัยเปน็แบบ Remote access VPN ซึ่งท างานผ่านโปรโตคอล SSL เป็นรปูแบบการเข้าถงึเครือข่าย VPN 
ผ่านเครือข่ายสาธารณะด้วยซอฟตแ์วร์ VPN Client (ผู้ใช้ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ VPN Client บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดต่อ VPN ก่อน) 
ซึ่งการเข้าถึงเครือข่าย VPN ท าได ้2 ลักษณะ ลักษณะแรกเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ได ้โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของ
ไอเอสพี (ISP) เป็นส่ือกลางในการรับส่งข้อมูล เช่น ADSL, Metro LAN, Leased line, Network IP เป็นต้น และเช่ือมต่อเครือข่าย VPN ด้วย
ซอฟต์แวร์ VPN Client และลักษณะที่สองเครื่องคอมพิวเตอรเ์ชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Dial-up เช่น ผู้ใช้หมุนโมเดม็ (MODEM) ติดตอ่ไปยัง
ไอเอสพี และเช่ือมต่อเครือข่าย VPN ด้วยซอฟต์แวร ์ VPN Client หลังจากการเชื่อมต่อส าเร็จเครื่องคอมพิวเตอร์จะไดไ้อพีแอดเดรสของ
เครือข่าย VPN และได้รับความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูล 

สามารถศึกษาวิธีติดตั้งได้จาก เครอืข่ายส่วนตัวเสมือนภายใน ดังเวปด้านล่าง https://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2250 

https://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2250
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รูปที่  38-1 คู่มือการติดต้ัง SWU VPN 

ประโยชน์ของการตดิตัง้ VPN  

นิสิตสามารถหาบทความส าหรับงานวิจัย และ ดาวโหลดได้ผ่านระบบมหาวิทยาลัย ซึ่งบทความต่างๆ เหล่านี้จะต้องดาวโหลดผ่าน IP 
ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น ดงันั้น นิสิตจะสามารถเข้าถึงบทความต่างๆได้เมื่ออยู่นอกมหาวิทยาลัย 

39. หอพัก 

40. หลักสูตร 4+1 

41. ศิษย์เก่า  

42. การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตภุัยพิบัติ  

 

43. ศัพท์ที่พบบ่อย 

มคอ2 มคอ3 มคอ5 ปค003 ปค004 
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44. ค าถามที่พบบ่อย 

45. การพัฒนา Soft skill และทักษะการใช้ชีวิตในสังคม 

46. ประวัติการปรับปรุงคู่มือ 

 

Version  0.00  กรกฎาคม 2562 

Version 0.01 สิงหาคม 2562 


