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1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
คู่มือฉบับนี้จัดทาเพื่อให้เป็นแนวทางให้กับนิสิตในการเรียน/การใช้ชีวิตในภาควิชาฯ นิสิตสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นได้จากคู่มือนี้
อย่างไรก็ดี คู่มือนี้ถูกจัดทาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่ถือเป็นกฎระเบียบ ข้อบังคับ เหมือนกับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย คู่มือนี้จงึ ไม่สามารถ
นาไปอ้างอิงโดยตรงได้ หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือมีการดาเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นปกติ ขอให้นิสิตปรึกษากับอาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง คู่มือนี้
สามารถถูกปรับปรุงให้เหมาะสมขึน้ ได้ตลอดเวลา ซึง่ นิสิตสามารถร้องขอให้แก้ไขได้ด้วย

2. เกี่ยวกับหลักสูตรและภาควิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2551 โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีแห่งที่สองในประเทศไทยที่มีหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ อันสืบเนื่องมาจากปัญหาการ
ขาดแคลนวิศวกรชีวการแพทย์ ซึง่ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ใน
สถานพยาบาลทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งในปัจจุบันวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ยังต้องพึงพาการนาเข้าจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทาให้เกิดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจานวนมาก ประเทศจึงต้องการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
ชีวการแพทย์โดยการบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ รู้เท่าทันการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
การแพทย์ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดการพึงพาตนเองได้ และสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ หลักสูตรจึงมุ่งเน้นในการผลิต
วิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่มีการเรียนแบบบูรณาการหลากหลายสาขา รวมถึงมีศักยภาพ
ในการวิจยั พัฒนาและออกแบบงานนวัตกรรม เน้นการเรียนการสอนด้านวิชาการเพื่อนาหลักการไปใช้ในการปฏิบัตงิ านในวิชาชีพจริง เน้นการ
พัฒนาทักษะวิจัยหรือสร้างงานนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยมีการร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ด้วย
ภายใต้ปรัชญาของหลักสูตร “คิดเป็น ทาเป็น เด่นสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์” การศึกษาจะดาเนินการใน
เวลาปกติ (เรียนในเวลาราชการ) 4 ปี โดยเริ่มต้นรับนิสิตใหม่จานวน 30 คนต่อปี และมีเป้าหมายการรับนิสิตที่ 50 คนต่อปี โดยรับนักเรียน
มัธยมสายสามัญเป็นหลัก หรือสายวิชาชีพพิเศษเฉพาะที่ตามมหาวิทยาลัยกาหนดให้รับ
สาหรับภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จะเป็นภาควิชาที่อยู่ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาเนินการบริหารหลักสูตรโดยอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ทั้งหมด 8 ท่านและเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน

3. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ในปัจจุบันถูกปรับปรุงมาแล้ว 2 ครัง้ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องจึงประกอบด้วย
 หลักสูตร พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรแรกเริ่ม มีผลกับนิสิตที่เริ่มเข้าเรียนอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2554
 หลักสูตร พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรปรับปรุงจาก พ.ศ. 2550 มีผลกับนิสิตที่เข้าเรียนอยูร่ ะหว่าง พ.ศ. 2555 – 2559
 หลักสูตร พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรปรับปรุงจาก พ.ศ. 2555 มีผลกับนิสิตที่เข้าเรียนอยูร่ ะหว่าง พ.ศ. 2560 – 2564
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การปรับปรุงหลักสูตรจะมีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากขึ้นและตอบสิ่งที่ผู้ใช้บัณฑิตหรือนิสิตต้องการ นิสิตที่เข้าศึกษา
โดยอ้างอิงหลักสูตรใด “จะต้อง” อ้างอิงหลักสูตรนั้น (ไม่เปลี่ยนตามหลักสูตรใหม่ที่ประกาศใช้ใหม่) ซึ่งนิสิตจาเป็นต้องตรวจสอบ เช่น รหัสวิชา
อาจไม่เหมือนกัน จานวนหน่วยกิตอาจแตกต่างกัน หรือเนื้อหาที่เรียนก็อาจแตกต่างกันด้วย ** นิสิตจึงควรเก็บเล่มหลักสูตรของนิสิตไว้อ้างอิง
เสมอ ** สาหรับหลักสูตรพ.ศ. 2560 มีสิ่งที่ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยสรุปต่อไปนี้
 มีการปรับปรุงเนื้อหาภาคปฏิบัติมากขึ้น
 มีการปรับวิชาบังคับเลือกให้แตกต่างจากเดิม
 มีการเปลี่ยนเนื้อหาบางวิชาให้ทันสมัยมากขึ้น

4. เป้าหมายของหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอนจะดาเนินการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรที่รวบรวมมาจากผู้ใช้บัณฑิต
องค์กร/สถาบันที่เกี่ยวข้องที่จะใช้บัณฑิตด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศิษย์เก่า รวมถึงให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากรและภาควิชา ซึง่
เป้าหมายของหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพสังคมและตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต
ในปัจจุบัน
เป้าหมายของหลักสูตรเป็นดังนี้
เป้าหมายของหลักสูตร
“เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพให้กบั สถานพยาบาล องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรชีวการแพทย์”
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รูปที่ 4-1 บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรชีวการแพทย์ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มอาชีพที่หลักสูตรคาดหวังให้นสิ ิตจบออกไปทางานได้แก่
-

ฝ่ายพัฒนาวิจัยในหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงนักวิจัยในศูนย์วิจยั
วิศวกรงานด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ดูแลด้านการใช้งาน การจัดซื้อ การบริหารงานเครื่องมือ
วิศวกรงานด้านระบบงานในโรงพยาบาล ดูแลด้านระบบอาคาร (เช่น ระบบผลิตน้า RO, ชีวอนามัย, ระบบการทาความสะอาด
เครื่องมือแพทย์, ระบบไฟฟ้าในห้องผ่าตัด)
พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ สนับสนุนการขาย ที่ต้องมีความรู้ทั้งด้านวิศวกรรม และการแพทย์ สามารถประสานงานกับบุคลากร
ทางการแพทย์ได้
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือระบบงานให้กับโรงพยาบาล เช่น ผู้ให้บริการทาความสะอาดผ้า ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศใน
โรงพยาบาล
เป็นผู้ประกอบการ จากการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมหรืองานวิจัยเอง
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ปรัชญาของหลักสูตร
“คิดเป็น ทาเป็น เด่นสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์”
หลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิตมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์แบบเป็นกระบวนการ (ในลักษณะเดียวกับนักวิจัย) มีพื้นฐานความรู้ที่
สามารถสร้างสรรค์งานวิศวกรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์เครื่องมือ/ระบบงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพ หรือแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ได้

ด้วยลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการบูรณาการความรูห้ ลายด้าน
แผนการพัฒนาจะเริ่มต้นจากการปรับและสร้าง
พื้นฐานการเรียนรู้ทางวิศวกรรมก่อนในปีที่ 1 (เน้นทฤษฎี) จากนั้นจะเริม่ เข้าสู่การเรียนรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ทงั้ ทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติในปีที่ 2 นิสิตจะเริม่ ศึกษาหัวข้อทางวิศวกรรมทางการแพทย์เฉพาะ โดยเน้นให้นิสิตเข้าใจสายงานทางวิศวกรรมทางการแพทย์ที่มีอยู่
หลายด้าน โดยหลักสูตรจะกาหนดให้นิสิตไปศึกษาดูงาน ฝึกงาน ฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ หรือลงพื้นที่เพื่อศึกษาถึงปัญหาทาง
วิศวกรรม เพื่อให้นิสิตสามารถตัดสินใจสายงานทางวิศวกรรมที่นิสิตชอบได้ รวมถึงให้นิสิตสามารถกาหนดสาขาที่เชี่ยวชาญได้เอง หลักสูตรจึง
กาหนดให้นิสิตเริม่ ทาโครงการตัง้ แต่เริ่มขึ้นชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้หลักสูตรกาหนดให้นิสิตทา mini-project เพื่อให้ได้ลองปฏิบัติลองศึกษาด้วยตัวเอง
ดูก่อน เมื่อนิสิตเข้าสู่ปีที่4 นิสิตจะต้องเลือกสายงานโดยจะเลือกวิชาเรียนให้ตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะต้องทา ทั้งนี้นิสิตมีเวลา 1 ปีในการ
ทาหัวข้อวิทยานิพนธ์เริ่มตัง้ แต่ภาคการศึกษาแรกจนสิ้นภาคการศึกษาที่สอง
ผลลัพท์คาดหวังของหลักสูตรที่นิสติ จะต้อง “ทาได้” เมื่อจบการศึกษา
1.
2.
3.
4.

ELO1: มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมที่สามารถนาไปเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
ELO2: สามารถนาความรูด้ ้านระบบวิศวกรรมโรงพยาบาล ไปใช้ในการทางานในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ELO3: มีความเข้าใจถึงระบบเครือ่ งมือทางการแพทย์และการนาข้อมูลทางการแพทย์ไปใช้
ELO4: ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้นแบบหรือนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การบริการทางสังคม หรือการ
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
5. ELO5: สามารถวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้
6. ELO6: มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น สามารถบริหารจัดการ
การทางานได้อย่างเหมาะสมและมีทัศคติที่ดใี นการทางาน
ความเข้าใจผิดหนึง่ ของนิสิตคือนิสติ คาดหวังว่าจะได้ใช้งานเครื่องมือแพทย์เป็นหรือได้มีวิชาที่สอนใช้งานเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็น
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทัง้ หมด รวมถึงนิสิตคาดหวังว่าจะสามารถซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้ด้วย ให้ลองนึกว่าหากนิสิตพบพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่
หรือแพทย์ที่สามารถใช้เครื่องมือแพทย์ได้ หรือแม้กับช่างเทคนิคทีซ่ ่อมเครื่องมือแพทย์ได้ นิสิตจะเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเป็น “วิศวกรชีว
การแพทย์” หรือไม่? ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ วิศวกรชีวการแพทย์ตอ้ งมีความเข้าใจในเครื่องมือ หลักการ ลักษณะงานที่นาไปใช้ ข้อจากัด
เทคโนโลยีเทียบเคียง มากกว่าใช้งานเป็นหรือซ่อมได้ ซึง่ หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาวิศวกรชีวการแพทย์ในลักษณะนี้ แน่นอนว่าการใช้งาน
เครื่องมือแพทย์หรือการซ่อมเป็นส่วนหนึ่งที่หลักสูตรพยายามเติมเต็มให้นิสิตเป็นวิศวกรทีร่ อบรู้ แต่ก็ยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของหลักสูตรอยู่ดี
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คู่มือนักเรียน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว เวอร์ชัน 0
หลักสูตรเชื่อว่าหากนิสิตมีความเข้าใจในเครื่องมือจะทาให้มมี ุมมองในการใช้งานเครื่องมือที่กว้างขึ้น (เช่น ทราบถึงข้อจากัดของเทคโนโลยี
หรือทราบความหมายของค่าตัง้ ต่างๆ มากกว่ารอรับข้อมูลจากผู้ผลิตซึ่งไม่มหี ลักการใดๆ ที่ชัดเจนรองรับ) หรือแม้แต่มศี ักยภาพในการเป็น
ผู้ผลิตเองในอนาคตได้ ข้อเท็จจริงหนึง่ คือบริษัทในประเทศไทยทีต่ อ้ งการวิศวกรชีวการแพทย์ในลักษณะนี้ยงั มีอยู่น้อย หลายๆ หน่วยงานมี
ความเข้าใจคาดเคลื่อนถึงความสามารถของวิศวกรชีวการแพทย์จงึ มีการกาหนดขอบเขตงานทีไ่ ม่ตรงมากนัก กลับกันบริษัทเครื่องมือแพทย์
กลับมีความต้องการนิสิตวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อเป็นผู้ขายสูง ซึ่งทาให้นิสิตอาจไม่ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่หลังจากที่ศึกษาจบไปแล้วได้มากที่
ควร แต่เมื่อตลาดแรงงานมีความเข้าใจหรือมีความพร้อมในการจ้างวิศวกรชีวการแพทย์มากขึ้น อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์จะกลายเป็นอาชีพ
ที่มีบทบาทสาคัญในทางวิศวกรรมสุขภาพในอนาคต

5. การเลือกลงเรียนวิชาในหลักสูตร
1/1

SWU141: Life in a Digital
World

SWU121: English for Effective
Communication 1

MA114: General Mathematics

SWU122: English for Effective
Communication 2

BME100: Mathematics for
Biomedical Engineering I

PY101: Introductory Physics I
& PY181 (Lab)

ME109: Engineering Drawing

BME110: Mechanics for
Biomedical Engineering

CH103: General Chemistry

SWU151: General Education
for Human Development
SWU131-SWU139: (Athletics)

1/2

SWU111: Thai for
Communication
SWU161: Human in Learning
Society
SWU131-SWU139: (Athletics)

2/1

SWU241-SWU341: (General
topics)

BME203: English for Specific
Purposes in Biomedical Engineering I

BME205: Mathematics for
Biomedical Engineering II

BME210: Engineering and BioMaterials

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

BME233: Electrical and
Electronics Engineering

2/2

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

3/1

SWU241-SWU341: (General
topics)




3/2

BME410-BME494: (Specific topics)
(Option 1)
Bioengineering
Medical Informatics
Medical Instrumentations

SWU241-SWU341: (General
topics)

BME312: Thermofluids

(1st Free selective topic)
(Option 1)

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

BME370: Statistics for Biomedical
Engineering

BME371: Research
Methodology in Engineering

BME380: Biophysics

BME311: Biomechanics

BME300: Biomedical
Engineering Laboratory II

BME460: Hospital Engineering

BME301: Biomedical Engineering
Laboratory III

BME412: Rehabilitation Engineering

BME232: Introduction to
Digital and Logic Circuit

BME302: Cell and Molecular
Biology

BME490: Biomedical Engineering
Research Project I (Option 1)

BME281: Principle of
Biomedical Engineering

BME331: Medical Electronics

BME330: Signal and Control Systems
in Biomedical Engineering

All+
Option1
4/1

BME240: Software Design and
Development

BME332: Biomedical
Instrumentations

BME333: Microprocessor and
Microcontroller

BME489: Pre Co-operative Education
(Option2)

All+
Option2
BME499: Co-operative Education
(Option 2)

All+
Option1
4/2

(2nd Free selective topic)
(both Options)

(3rd Free selective topic)
(Option 2)

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

BME491: Biomedical Engineering
Research Project II (Option 1)

รูปที่ 5-1 แผนภาพการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
8
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ตาราง 1 แผนการพัฒนาเพื่อให้สาเร็จตาม ELOs ของหลักสูตร
ชั้นปีที่

ความสามารถ (Abilities)

Targets in Bloom’s Taxonomy

1

ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(1) Knowledge (Basic)

มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ในการนาไปแก้โจทย์ปญ
ั หาทาง
วิศวกรรมเบื้องต้นได้
2

3

เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เรียนรู้การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ในการแก้โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
เบื้องต้นได้

(1) Knowledge (Specific)

เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีความรูค้ วามเข้าใจ
สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ในการแก้โจทย์ปญ
ั หาทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) Application

(2) Comprehensive

(4) Analysis

เรียนรูเ้ พิ่มเติมและเพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านทางการดูงาน ฝึกงาน และ
การบริการวิชาการ
4

ตาราง 5-2

ศึกษาดูงานหรือวิจัยเพื่อให้ทราบถึงโจทย์ทางวิศวกรรมที่แท้จริง สามารถ
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ในการแก้โจทย์
ปัญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) Evaluation

แผนการพัฒนานิสิตของภาควิชา (ปรับปรุงจากผลการประชุมภาควิชาเมื่อเดือนมิถุนายน 2561)

ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1

ช่วงเวลา
ภาคปลาย



ชั้นปีที่ 2

ภาคต้น



ภาคปลาย






ชั้นปีที่ 3

(5) Synthesis

ปิดเทอม
ภาคต้น

กิจกรรมบังคับ
ผลคาดหวัง
ร่วมกิจกรรม Morning Club ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
การปฏิสัมพันธ์กับรุ่นพี่เพื่อแนะแนวการลงเรียนวิชาเรียนในชั้น
ปีที่สูงขึ้น
กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม ด้ ว ยโจทย์ จ าก
ดูงานโรงพยาบาลหรือนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาล และสนใจในวิชาที่จะเรียน
ให้นิสิตเริ่มคิดหัวข้อโครงการที่จะทาในปี 4
ชมงานโครงงานปริญญานิพนธ์ของปี 4
โครงงานวิจัยระดับชั้นปี ที่ไม่ซับซ้อนแต่ใช้ได้จริง
ให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกงาน
ให้นิสิตเริ่มศึกษาหาหัวข้อและมีเวลาในการเรียนรู้
นิสิตเริ่มหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในปี 4
กับอาจารย์
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ชั้นปี

ช่วงเวลา


ชั้นปีที่ 4

ภาคปลาย








ปิดเทอม
ภาคต้น










ภาคปลาย



กิจกรรมบังคับ
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นวิศวกร ตามแต่ละเรื่องที่
นิสิตสนใจ
ชมงานโครงงานปริญญานิพนธ์ของปี 4
นิสิตเริ่มทาโครงงานวิจัยขนาดเล็กส่ง
นิสิตต้องสอบหัวข้อโครงการวิจัยในปี 4 เป็นภาษาอังกฤษ
นิสิตที่พร้อมจะสนับสนุนให้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
ดูงานโรงพยาบาลหรือนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง
นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมการใช้ Microsoft Word/Excel
(และโปรแกรมที่จาเป็น ที่ภาคฯ จะจัดให้ต่อไป)
ฝึกงาน
นิสิตทาโครงการ
เชิญวิทยากรมาให้คาแนะนาแนวทางอาชีพ
นิสิตที่พร้อมให้ส่งประกวดแข่งขัน
ดูงานโรงพยาบาลหรือนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง
นิสิตทาโครงการ
นิสิตที่พร้อมจะสนับสนุนให้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
นิ สิ ต ต้ อ งน าเสนอผลงาน “Project day” ที่ จ ะจั ด ในเดื อ น
เมษายน ของทุกปี
สนับสนุนให้นิสิตที่อยากเรียนต่อ ได้เตรียมตัว

ผลคาดหวัง

ให้ นิ สิ ต เริ่ ม ท าโครงการ/วิ จั ย เน้ น งานที่ ส ามารถ
นาไปใช้จริงได้

ให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
นิ สิ ต ได้ ท าโครงการ/วิ จั ย ทั น ที ที่ เ ปิ ด เทอม โดย
งานวิจัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

เตรียมพร้อมให้นิสิตเป็นวิศวกรอาชีพ

6. ห้องปฏิบัตกิ ารในการเรียนการสอน
พื้นที่ห้องปฏิบัติการในการเรียน สาหรับภาควิชา คือ ห้อง วศ 42 และห้องที่ตึก G ชั้น 7 ทุกห้องเรียนมี
ห้องมีดงั ต่อไปนี้

ระเบียบในการใช้

6.1. ห้ามนาอาหารและเครื่องดืม่ ห้องในห้องปฏิบัติการวิจยั
เนื่องจากจะทาให้พื้นที่ โต๊ะ เครื่องมือ สกปรก และ ทาให้ มด เข้าไปกินเศษอาหาร นามาซึ่งความเสียหายของเครื่องมือต่อไป
6.2. ห้ามให้บุคคลภายนอกภาคใช้ห้อง
เนื่องจากสิ่งอานวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และ พื้นที่ มีจากัด การนาบุคคลอื่นเข้ามาใช้ห้องทาให้เกิดความแออัด ไม่สะดวกต่อ
การทางานของเพื่อน และ ระวังเรือ่ งของหาย
6.3. ให้ปิดแอร์ทุกครัง้ ที่ออกจากห้อง

7. ห้องปฏิบัตกิ ารวิจัย
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คู่มือนักเรียน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว เวอร์ชัน 0
พื้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัย สาหรับภาควิชา คือ ห้อง วศ 42 วศ 43 โดย วศ 43 แบ่งเป็น 2 ห้องย่อย นิสิตจะมีพื้นที่ทาวิจัยเมื่ออยู่ชั้น
ปีที่ 3 และ 4 โดยใช้ห้อง วศ 43 เป็นหลัก
ระเบียบในการใช้ห้องมีดังต่อไปนี้
7.1. ห้ามนาอาหารและเครื่องดืมห้องในห้องปฏิบัติการวิจยั
เนื่องจากจะทาให้พื้นที่ โต๊ะ เครื่องมือ สปรก และ ทาให้ มด เข้าไปกินเศษอาหาร นามาซึ่งความเสียหายของเครื่องมือต่อไป
7.2. ห้ามให้บุคคลภายนอกภาคใช้ห้อง
เนื่องจากสิ่งอานวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และ พื้นที่ มีจากัด การนาบุคคลอื่นเข้ามาใช้ห้องทาให้เกิดความแออัด ไม่สะดวกต่อ
การทางานของเพื่อน และ ระวังเรือ่ งของหาย
7.3. ให้ปิดแอร์ทุกครัง้ ที่ออกจากห้อง

8. พื้นที่ส่วนกลาง
พื้นที่ส่วนกลางบริเวณหน้าห้อง วศ 41 ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางสาหรับนิสิตวิศวกรรมชีวการแพทย์ทากิจกรรมใดๆ ร่วมกันได้
ทั้งนี้นั้น ภาควิชาให้ความสาคัญกับนิสิตชั้นปีที่ 2 และปีที่ 1 ในการเข้าใช้พื้นที่ เนื่องจากยังไม่มีห้องโปรเจค
นอกเหนือจากบริเวณหน้าห้อง วศ 41 แล้วนั้น นิสิตอาจขอใช้พื้นที่ในห้อง วศ 41 ในการทากิจกรรม รวมถึงอ่านหนังสือได้หากมี
อาจารย์ควบคุมดูแลอยู่

9. การฝึกงาน
การฝึกงานไม่ได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตร นิสิตสามารถสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมชีว การแพทย์ได้โดยไม่ผ่านการ
ฝึกงาน อย่างไรก็ดี ภาควิชา ฯ สนับสนุนให้นิสิตเข้ารับการฝึกงาน เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์การทางานจริง ได้ความรู้ด้านต่างๆ ซึ่ งอาจ
ไม่มีหรือแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน นิสิตทุกชั้นปีสามารถฝึกงานได้ทุกปีการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน (ยกเว้นการฝึกงานเพื่อทาวิจัย
ระยะสั้นในต่างประเทศ ซึ่งอาจคาบเกี่ยวเวลาในช่วงเปิดภาคเรียน) นิสิตจะต้องเป็นผู้หาสถานที่ฝึกงานเอง โดยสามารถขอความเห็นและ
คาแนะนาจากอาจารย์ทุกท่านได้ จากนั้น ให้นิสิตแจ้งภาควิชา ฯ เพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมฝึกงาน ในกรณีที่นิสิตยังไม่มี
เป้าหมายเกี่ยวกับสายงานในอนาคตที่ชัดเจน ภาควิชาฯ แนะนาให้นิสิต เข้ารับการฝึกงานหลายปีการศึกษา ในสถานที่ที่แตกต่างกัน เช่น
โรงพยาบาล บริษัทเครื่องมือแพทย์ โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้นิสิตได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการเลือกสายงานหรืออาชีพที่ตนเองชอบหลังสาเร็จการศึกษาได้
การฝึกงานในต่างประเทศ
ภาควิ ชา ฯ สนั บ สนุ น ให้ นิ สิต มีโ อกาสฝึ ก งานในต่างประเทศ ทั้ ง ในรูปแบบการฝึ ก งานด้า นวิศ วกรรมชี วการแพทย์กั บบริษัท
ต่างประเทศ และการเข้าร่วมโครงการอบรม หรือทาวิจัยระยะสั้นกับสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในการนี้ นิสิตจะต้องเป็นผู้หา
สถานที่ฝึกงานและดาเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยนิสิตสามารถขอคาปรึกษาจากอาจารย์ในภาควิชา ฯ ได้ และภาควิชา ฯ จะให้ความ
ช่วยเหลือในการออกหนังสือต่างๆ ที่จาเป็นให้แก่นิสิต การฝึกงานในต่างประเทศนั้นมีทั้งแบบที่มีทุนสนับสนุนเต็มจานวน ทุนสนับสนุน
บางส่วน และ นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ นิสิตจะต้องเลือกการฝึกงานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยไม่ส่งกระทบต่อผู้ปกครอง
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คู่มือนักเรียน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว เวอร์ชัน 0
ในการฝึกงานต่างประเทศนั้น ไม่มีข้อจากัดของสถานที่ฝึกงานและประเทศที่จะเดินทางไป อย่างไรก็ดี ภาควิชา ฯ ได้รวบรวมโครงการฝึกงาน
ต่างประเทศ ที่อาจมีประโยชน์แก่นิสิตที่สนใจ ดังนี้
โครงการ

ชั้นปี

ช่วงเวลารับสมัคร

ช่วงเวลาฝึกงาน

*FU-SWU Internship Program, Japan

2 ขึ้นไป

ติดต่อ อ.ฑีฆพันธุ์

กรกฎาคม (ทุก2ปี)

*โครงการทุนฝึกงานต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

3 ขึ้นไป

ติดต่อ อ.ธีระศักดิ์

กรกฎาคม

Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE), Japan

3

มีนาคม

สิงหาคม

เมษายน

กรกฎาคม

*GKS for ASEAN countries' Science and Engineering Students, Korea 2 ขึ้นไป
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 2 ขึ้นไป
Institute of Technology, Japan

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

ตลอดปี

ตลอดปี

*OIST Research Internship Program, Japan

ไม่จากัด กันยายน, มีนาคม

เมษายน, ตุลาคม

หมายเหตุ * โครงการมอบทุนเต็มรวมตั๋วเครื่องบิน
สาหรับการฝึกงานในรูปแบบการทาวิจัยระยะสั้น หากพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ
และข้อตกลงทางวิชาการ (MUO) กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจทาให้ขั้นตอนการสมัครราบรื่นมากขึ้น โดยนิสิตสามารถตรวจสอบ
รายชื่อมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้จาก Website ของ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร http://irco.op.swu.ac.th/
หลักฐานประกอบเพื่อใช้สมัครฝึกงานต่างประเทศ โดยทั่วไป ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

Self-Introduction และ Research Plan
Transcript
Letter of Recommendation
Copy of the Passport
ใบรับรองการเป็นนิสิต Proof of Enrollment

ข้อควรปฏิบัติก่อนและระหว่างการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ
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คู่มือนักเรียน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว เวอร์ชัน 0
1. เมื่อได้รับการตอบรับให้ฝึกงานแล้ว ห้ามนิสิตยกเลิกการฝึกงานโดยเด็ดขาด หากมีความจาเป็นไม่สามารถฝึกงานได้ จะต้องทา
หนังสือชี้แจงต่อสถานที่ฝึกงาน และได้รับการเห็นชอบจากสถานที่ฝึกงานก่อนวันเริ่มต้นฝึกงานที่ได้แจ้งไว้
2. มีมารยาทและประพฤติตัวให้เหมาะสม
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ทดี่ ี
4. ให้ความเคารพหัวหน้า และผู้ร่วมงานทั้งในแผนกของตนเอง และแผนกอื่น
5. ขยันและตั้งใจปฏิบัติงาน
6. ไม่เล่นเกมส์ ไม่โทรศัพท์ และไม่เล่นโทรศัพท์ในเวลางาน
7. ไม่นาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือสถานที่ฝึกงาน เผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น การโพสลง Social Media
8. ห้ามสั่งสินค้าออนไลน์โดยรับสินค้าที่สถานที่ฝึกงาน
9. ไม่ขาดงาน หรือเข้างานสาย ด้วยเหตุผลที่ไม่สมควร และฝึกงานครบตามระยะเวลาที่ตกลงกับสถานที่ฝึกงานไว้
10. ภาควิชาฯ ไม่อนุญาตให้นิสิตขาดเรียนระหว่างเปิดภาคการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ใดๆ
11. ภาควิชาฯ ไม่อนุญาตให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เดินทางในโครงการ Work and Travel หากนิสิตยังไม่ส่งเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์
12. ห้ามถ่ายรูปผู้ป่วย
13. ห้ามวิจารณ์ผู้ร่วมงานผ่านสื่อออนไลน์
14. ห้ามเล่นเกม ห้ามร้องเพลงในที่ทางาน
15. ห้ามรีวิวอาหาร หรือทากิจกรรมอื่น ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงเวลาทางาน
16. ภาควิชาฯ ไม่อนุญาตให้นิสิตขาดเรียนระหว่างเปิดภาคการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ใดๆ
17. ภาควิชาฯ ไม่อนุญาตให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เดินทางในโครงการ Work and Travel หากนิสิตยังไม่ส่งเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์

10. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒมีความร่วมมือ และข้ อตกลงทางวิ ชาการกั บ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการ
แลกเปลี่ยนนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
โดยเปิดรับสมัครช่วงประมาณเดือนตุลาคม ของทุกปี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีโครงการแลกเปลี่ยนสาหรับนิสิตชั้นปีอื่นๆ ณ มหาวิทยาลัย
หลายแห่ง ในประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1-2 ภาคการศึกษา โดยเปิดรับสมัครช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี ในการนี้ ภาควิชาฯ
สนับสนุนให้นิสิตได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ ได้ เรียนรู้วัฒนธรรม และสิ่งใหม่ ๆ ที่นามาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน อาจทาให้การลงวิชาเรียนตามหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ ไม่เป็นไปตามแผน
ปกติ และอาจใช้ ร ะยะเวลาเกิ น จากที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด นิ สิต จึ ง ต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด แผนการเรี ย นด้ ว ยตนเองด้ ว ยความรอบคอบ
รายละเอี ย ดต่ า งๆ ของโครงการนิ สิ ต แลกเปลี่ ย น สามารถติ ด ตามได้ ที่ Website ของ กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สารองค์ ก ร
http://irco.op.swu.ac.th/
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คู่มือนักเรียน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว เวอร์ชัน 0

11. กิจกรรมที่จัดประจาโดยหลักสูตร

ตาราง 11-1
แผนกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุงจากผลการประชุมภาควิชาเมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561)
Activities
A1. โครงการปฐมนิเทศ
A2. โครงการ Morning club
A3. โครงการซ้อมดับเพลิง
A4. โครงการอบรม MS Word & Excel
A5. โครงการอบรมเทคนิคการนาเสนองาน
A6. โครงการ Project day สาหรับแนะนางานปี 4
B1. ดูงานโรงประปา, โรงอาหาร
B2. ดูงานโรงพยาบาลศูนย์แพทย์
B3. ดูงานสถาบันวิจัย (ยังไม่กาหนดสถานที่)
B4. ดูงานศูนย์วิจยั Sincrotron
C1. บริการวิชาการบ้านสุธาวาศ
C2. บริการวิชาการโรงพยาบาลนครนายก
C3. บริการวิชาการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
C4. บริการวิชาการโรงพยาบาลคลองหาด
D1. ฝึกงานปี 2 (ในประเทศ)
D2. ฝึกงานปี 3 (ในประเทศ)
D3. ฝึกงานปี 3 ณ ประเทศสิงคโปร์
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หมายเหตุ ตัวเลขในแผนการแสดงชั้นปีเป้าหมาย

12. กิจกรรมที่จัดประจาโดยนิสิต
(เนื้อหาอยูใ่ นระหว่างปรับปรุง)
ตาราง B-1 กิจกรรมที่ได้ดาเนินการเพิม่ เติมนอกเหนือจากการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2561
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คู่มือนักเรียน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว เวอร์ชัน 0
Activities
A1. โครงการ : สัมมนาปฐมนิเทศนิสิตใหม่ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษ
ที่ 21และแนะแนวระบบการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา
2561 (14 สค 61)
A2. โครงการ การดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุการอัคคีภัย ภาควิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ คระวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
(22 สค 61)
A3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาและ
สิ่งแวดล้อม ประจาปีการศึกษา 2561 ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์โดย
สถาบันปลูกป่าระบบนิเวศ ปตท.จ.ชลบุรี (2-4 พย 61)
A4. โครงการไบโอไนท์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปีการศึกษา
2561 (17-18 มค 62)
A5. โครงการอบรม MS Word & Excel (มค-กพ 62)
A6. โครงการกีฬาสัมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 4
(3 กพ 62)
A7. โครงการอบรมเทคนิคการนาเสนองาน (4 กพ 62)
A8. โครงการ เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และภาษา
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชมรมรับอรุณ (BME Morning
Club) (กพ-เมย 62)
A9. โครงการบายเนียร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปีการศึกษา
2561 (22 มีค 62)
A10. โครงการประชาสัมพันธ์และเปิดโลกวิศวกรรม ปีการศึกษา
2561 (22 เมย 62)
B1. ดูงานโรงประปา (3 กย 61)
B2. ดูงานบ่อบัดน้าเสีย (10 กย 61)
B3. ดูงานการทาความสะอาดและการจัดการขยะโรงอาหาร (17 กย
61)
B4. ดูงานโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ (16, 18, 29 ตค 61)
B5. ดูงานโรงพยาบาลนครนายก ประจาปีการศึกษา 2561 (5 กพ
62)
B6. ดูงานสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) (27 มีค 62)
C1. บริการวิชาการวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพฯ (14, 29 มค 62)
C2. บริการวิชาการบ้านสุธาวาศ (26 มค 62)
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เพื่อผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการและซ่อมบารุงดูแลรักษา
เครื่องมือแพทย์
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คู่มือนักเรียน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว เวอร์ชัน 0
Activities
8
C3. บริการวิชาการโรงพยาบาลนครนายก (23 มีค 62)
C4. บริการวิชาการโรงพยาบาลอรัญประเทศ (23 พค 62)
C5. บริการวิชาการโรงพยาบาลคลองหาด (24 พค 62)
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หมายเหตุ ตัวเลขในแผนการแสดงชั้นปีเป้าหมาย

13. การพัฒนาภาษา
14. เครื่องพิมพ์และตู้น้า
15. วิชา Lab I, II, III
16. วิชาภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกรชีวการแพทย์
17. โปรเจคและมินิโปรเจค
18. อาจารย์ที่ปรึกษา
ในแต่ละชั้นปี นิสิตจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน รับผิดชอบดูแลคนละครึง่ หนึง่ นิสิตจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาคการศึกษาละ
1 ครัง้ เป็นอย่างน้อยเพื่อติดตาม รายงาน หรือปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนิสิต (หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง) อย่างไรก็ดีนิสิต นิสิตที่ต้องได้รบั การ
ติดตามเป็นพิเศษอาจจะถูกกาหนดให้เข้าพบมากกว่า 1 ครัง้ ได้เช่นกัน
การเข้าพบที่ปรึกษาข้างต้นนั้น เป็นภาคบังคับ เพื่อให้ที่ปรึกษาได้ทราบสถานะในการเรียนของนิสิต อย่างไรก็ดี นิสิตสามารถเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาหรือเรื่องแจ้งเรื่องราวใดๆ ได้ตลอด ซึง่ ไม่เป็นภาคบังคับ ภาควิชาสนับสนุนให้นิสิตเข้าพบที่ปรึกษาเป็น
ประจา เพื่อให้ที่ปรึกษาได้มโี อกาสแนะนาแนวทางในการเรียน การใช้ชีวิต ให้กับนิสิตได้
สาหรับรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา มีดังต่อไปนี้
(รอข้อมูล)
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คู่มือนักเรียน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว เวอร์ชัน 0

19. รายชื่อคณะอาจารย์ (ไทยและอังกฤษ)
20. ทุนการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีบริการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.) และมีการ
จัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตในหลายรูปแบบ ได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนจิตอาสา ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนสาหรับนิสิตที่ประสบความ
เดือดร้อนฉุกเฉิน นอกจากนี้ยงั มีทนุ การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เช่นมูลนิธิ องค์กร และบริษัทเอกชนต่าง ๆ โดยนิสิตสามารถสอบถาม
รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครของทุนต่าง ๆ ได้ที่คณ
ุ ศิริวรรณ ดับทุกข์ (พี่ปุ๋ย) และคุณยอดแก้ว ผูภ้ ักดี (พี่แต้ว) ทีส่ ่วนกิจการนิสิต ชั้น 5
ตึกสานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และติดตามข่าวสารด้านทุนการศึกษาต่างๆ ได้จาก Website ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ http://studentaffairs.op.swu.ac.th นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาโดยเฉพาะสาหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้แก่
ทุนมูลนิธิบ้านสุทธาวาส และกองทุนศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ ชูศักดิ์ เวชแพศย์ โดยนิสิตสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์วงศ์วิทย์
ทางภาควิชานอกจากจะพัฒนานิสิต ให้มีคณ
ุ ภาพ เพื่อไปทางานในบริษัทเอกชนต่างๆ แล้ว ยังมีเป้าหมายพัฒนาบุคคลกรคุณภาพ
ชั้นสูงอีกด้วย ดังนั้น การสนับสนุนที่สาคัญของทางภาคคือสนันสนุนให้นิสิตหา และ สมัครทุนเรียนต่อในต่างประเทศ ซึ่งนิสิตทีต่ ้องเรียนศึกษา
ต่อในต่างประเทศ ควรศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้
20.1. การเตรียมตัว ให้เตรียมตัวตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่อง ถึงปี 4 ดังนี้
 ตั้งใจเรียนเพื่อให้เกรดสูงที่สุด
 เผยแพร่งานวิจยั ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 ประกวดสิ่งประดิษฐ์
 พัฒนาภาษาต่อเนื่อง
20.2. ทุนการศึกษา
ทุกการศึกษาสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ตามเงือนไขของทุน คือ 1) ทุนผูกพัน 2) ทุนไม่ผูกพัน
 ทุนผูกพัน
ได้แก่
ทุนรัฐบาลไทย
https://www.ocsc.go.th/scholarship

หรือ

ทุน

กพ.

สามารถติดตามทุนได้จากเวปไซด์
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รูปที่ 20-1 หน้าเวปไซด์แสดงข่าวสารทุนรัฐบาลไทย

 ทุนไม่ผูกพัน ได้แก่
o ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
o ทุนรัฐบาลไต้หวัน
o ทุนรัฐบาลไทเป
o ทุนรัฐบาลจีน
o ทุนรัฐบาลประเทศอื่น
o ทุนของมหาวิทยาลัยต่างๆ
18
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รูปที่ 20-2 หน้าเวปข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านเวปไซด์ สถานฑูตญี่ปุ่นในไทย

21. การนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
ทางภาควิชามีเป้าหมายในการสนับสนุนให้นิสิตมีทักษะด้านนาเสนอข้อมูล ความรู้เชิงวิชาการได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ดังนั้น จึงมีการ
สนับสนุนให้นาเสนอผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
ข้อดีในการนาเสนอผลงานวิชาการคือ





ฝึกทักษะ พัฒนาความสามารถในการงานนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ฝึกไหวพริบ คิดวิเคราะห์ สาหรับการตอบปัญหาในที่ประชุม
ฝึกวิธีคิด วิเคราะห์ฝ่ายงานวิจัย
ใช้เป็นประวัติสาหรับสมัครงาน และ สมัครทุน

นิสิตที่ต้องการนาเสนอผลงานในงานประชุมต่างๆ หรือ วารสารวิชาการ ควรปฏิบัติดงั นี้





ถามตัวเองให้มีความมุ่งมั่น ความขยัน ความรับผิดชอบ ที่จะทางานวิจัยอย่างหนักภายใต้แรงกดดัน อย่างต่อเนื่องได้
มีความมั่นใจที่จะทาให้ตามเป้าหมายให้สาเร็จลุล่วงได้
ติดต่ออาจารย์ที่สนใจทาวิจยั ด้วย
มีการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ควรทราบในการไปนาเสนองานวิจัย






ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นิสิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ศึกษาข้อมูลการเดินทาง และ ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ฝึกนาเสนอก่อนเดินทาง
เตรียมข้อมูลที่นาเสนอใส่ใน อุปกรณ์เก็บข้อมูล และพกติดตัวมากกว่า 1 อัน และ มีสารองหลายที่
19
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 เข้านาเสนอผลงานตามวันเวลาที่กาหนด โดยต้องไปเตรียมตัวก่อนถึงเวลาจริง

22. ข้อปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศ
23. การฝึกงานต่างประเทศ
24. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา
25. การประเมินการเรียนการสอน
นิสิตปัจจุบัน

ปีละ 2 ครัง้

หลังการสอบปลาย
ภาคแต่ละภาค
การศึกษา

o แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร ที่
ดาเนินการโดยภาควิชาฯ
o แบบสอบถาม ปค003 (การเรียนการสอน) ปค
004 (สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน) ของ
มหาวิทยาลัยที่จะปรากฎในมคอ 5 ด้วย
o สาหรับนิสิตปี 1 ที่เพิ่งเข้าเรียน จะจัดให้มีการ
แนะนาการเรียนการสอนในวันแรกของภาค
การศึกษา

26. การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
27. การศึกษาดูงาน
การพานิสิตไปศึกษาดูงาน มีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรูน้ อกห้องเรียน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการทางานจริงเมื่อ
จบการศึกษา โครงการศึกษาดูงานที่ภาควิชาได้จัดขึ้น








โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
TMEC
สถาบันวิจัย VISTEC
โรงประปาและโรงอาหาร
สถาบันวิจัย Sincrotron
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 สถาบันวิจัย NECTEC และ MTEC

28. การบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดขึน้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เครื่องมือ การสอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์ การฝึกจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยในหลายๆปีที่ผ่านมา มีโครงการบริการวิชาการ เช่น โครงการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการ
ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการและซ่อมบารุงดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ ณ





โรงพยาบาลคลองหาด อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

29. การร้องเรียน
30. กลุ่มใน social media
เนื่องจากปัจจุบันโซเชียลมีเดีย เข้ามามีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตและการติดต่อสื่อสาร สาขาวิชาจึงใช้ โซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยใน
การติดตาม เผยแพร่ข่าวสาร และติดต่อนิสิตปัจจุบันและที่จบไปแล้วผ่าน facebook ทั้งแบบกลุ่มสาธารณะ (public group) และกลุ่มปิด
(closed group) เช่น https://www.facebook.com/bmeswu/
(เพิ่มเติมช่องทางอื่น)
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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 บางบริการยังช่วยให้ผใู้ ช้สามารถทางานจากที่บ้านหรือทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เพื่อเข้ามา
ปรับปรุงหรือแก้ไขงานภายในมหาวิทยาลัยได้ทันที
รูปแบบ VPN ของมหาวิทยาลัย
บริการ VPN ของมหาวิทยาลัยเป็นแบบ Remote access VPN ซึ่งทางานผ่านโปรโตคอล SSL เป็นรูปแบบการเข้าถึงเครือข่าย VPN
ผ่านเครือข่ายสาธารณะด้วยซอฟต์แวร์ VPN Client (ผู้ใช้ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ VPN Client บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดต่อ VPN ก่อน)
ซึ่งการเข้าถึงเครือข่าย VPN ทาได้ 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ไอเอสพี (ISP) เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล เช่น ADSL, Metro LAN, Leased line, Network IP เป็นต้น และเชื่อมต่อเครือข่าย VPN ด้วย
ซอฟต์แวร์ VPN Client และลักษณะที่สองเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Dial-up เช่น ผู้ใช้หมุนโมเด็ม (MODEM) ติดต่อไปยัง
ไอเอสพี และเชื่อมต่อเครือข่าย VPN ด้วยซอฟต์แวร์ VPN Client หลังจากการเชื่อมต่อสาเร็จเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้ไอพีแอดเดรสของ
เครือข่าย VPN และได้รับความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูล
สามารถศึกษาวิธีติดตั้งได้จาก เครือข่ายส่วนตัวเสมือนภายใน ดังเวปด้านล่าง https://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2250
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รูปที่ 38-1 คู่มือการติดตั้ง SWU VPN
ประโยชน์ของการติดตัง้ VPN
นิสิตสามารถหาบทความสาหรับงานวิจัย และ ดาวโหลดได้ผ่านระบบมหาวิทยาลัย ซึ่งบทความต่างๆ เหล่านี้จะต้องดาวโหลดผ่าน IP
ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น ดังนั้น นิสิตจะสามารถเข้าถึงบทความต่างๆได้เมื่ออยู่นอกมหาวิทยาลัย

39. หอพัก
40. หลักสูตร 4+1
41. ศิษย์เก่า
42. การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ
43. ศัพท์ที่พบบ่อย
มคอ2 มคอ3 มคอ5 ปค003 ปค004
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44. คาถามที่พบบ่อย
45. การพัฒนา Soft skill และทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
46. ประวัติการปรับปรุงคู่มือ
Version 0.00

กรกฎาคม 2562

Version 0.01

สิงหาคม 2562
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