รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
: Doctor of Philosopy Program in Medical Engineering

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมทางการแพทย์ )
ชื่ อย่ อ ปร.ด. (วิศวกรรมทางการแพทย์ )
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม Doctor of Philosophy (Medical Engineering)
ชื่ อย่ อ Ph.D. (Medical Engineering)
3. วิชาเอก
- ไม่ มี 4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
4.1 แผนการศึกษา แบบ 1.1
48
หน่ วยกิต
(สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
4.2 แผนการศึกษา แบบ 2.1
48
หน่ วยกิต
(สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
4.3 แผนการศึกษา แบบ 2.2
72
หน่ วยกิต
(สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้ทไี่ ด้ รับอนุมตั ใิ ห้ โอนมาจากหลักสู ตรปริญญามหาบัณฑิต)
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ศึกษา 3 ปี และแผนการศึกษาแบบ 2.2 ศึกษา 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ

5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ พ.ศ. 2552
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกร ซึ่งแบ่ งได้ เป็ น วิศวกรโรงงาน วิศวกรซ่ อมบารุง วิศวกรด้านการออกแบบ วิศวกร
ขายอุปกรณ์ / เครื่ องจักร
8.2 นักวิจยั
8.3 นักวิชาการ
8.4 นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน
8.5 นักเขียนโปรแกรม
8.6 นักวิชาชีพในสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมทางการแพทย์
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทีพ่ จิ ารณาในการวางแผนหลักสู ตรเป็ นไปตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ทีก่ ล่ าวถึงการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่ างก้ าวกระโดด รวมถึงความก้ าวหน้ าอย่ างรวดเร็ว
ของอุตสาหกรรมในประเทศ ก่ อให้ เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคาม ทางด้ านเศรษฐกิจและสั งคม จึงจาเป็ นต้ อง
เตรียมพร้ อมให้ ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว โดยจะต้ องมีการบริหารจัดการองค์ กรความรู้ อย่ างเป็ นระบบ ทั้งการพัฒนาหรื อ
สร้ างองค์ ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาผสมผสานร่ วมกับจุดแข็งในสั งคมไทย ประกอบกับเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึ กษาธิการและแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งเป้ าหมายยุทธศาสตร์ ของกรอบนโยบายที

2

เกีย่ วข้ องกับวิศวกรรมทางการแพทย์ ของประเทศไทย ทีเ่ น้ นการพัฒนาทางด้ านวิศวกรรมเครื่ องกล ซึ่งต้ องใช้ บุคลากรเฉพาะสาขา
ทีม่ คี ุณภาพเป็ นจานวนมาก
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ทีพ่ จิ ารณาในการวางแผนหลักสู ตรนั้นได้ คานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ด้ านสั งคมยุคพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอย่ างรวดเร็ว ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมและวัฒนธรรมเป็ นอย่ างมาก
ทั้งนีจ้ าเป็ นจะต้ องใช้ วศิ วกรหลากสาขาจานวนมาก ทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพ มีความเข้ าใจในผลกระทบทางสั งคมและวัฒนธรรม มี
คุณธรรม จริยธรรม ทีจ่ ะช่ วยชี้นาและขับเคลื่อนให้ การเปลี่ยนแปลงนีเ้ ป็ นไปในรู ปแบบที่สอดคล้ องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ต รจึงจาเป็ นต้ องพัฒนาหลักสู ตรในเชิ งรุ ก ที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทางวิศวกรรมทางการแพทย์ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมเครื่ องกล
จาเป็ นต้ องมีความพร้ อมที่จะปฏิบัติงานได้ ทันที และมีศักยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับลักษณะงานทั้งด้ านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเข้ าใจในผล กระทบของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ ต่อสั งคม โดยต้ องปฏิบัติตนอย่ างมืออาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยด้ านมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และ
การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยที่ม่ ุงสู่ ความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ เนื่ องจากมีผลต่ อทัศนคติของนักศึกษา และมีผลต่ อบรรยากาศการเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสู ตรจึงต้ องเน้ นและ
ส่ งเสริมแนวทางเพื่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้ บริการวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
- ไม่ มี –
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ เป็ นหลักสู ตรที่มีองค์ ความรู้ แบบสหวิทยาการ ระหว่ าง
วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ เช่ น แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุ ขศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เป็ นต้ น
ผู้ทจี่ บปริญญาจากหลักสู ตรนีจ้ ะมีความรู้ คู่คณ
ุ ธรรม มีประสบการณ์ การทาวิจยั และพัฒนาระดับสากล และมองประเด็นปัญหาอย่ าง
บูรณาการ รวมทั้งสามารถนาความรู้ ที่ได้ ไปพัฒนาในและต่ างประเทศได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม เช่ น การพัฒนาและผลิตเครื่ องมื อ
ทางการแพทย์ ทชี่ ่ วยในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ การพัฒนาและสร้ างอวัยวะเทียม การช่ วยบาบัดรักษาโรคที่มีความยากและมี
ความสาคัญมากขึน้ ทุกวัน อันจะนาไปสู่ การมีสุขภาพทีด่ แี ละมีคุณภาพของมนุษย์ ต่อไป
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1.2 ความสาคัญ
ตลาดแรงงาน หรื อ กลุ่มเป้าหมายต่ าง ๆ มีความต้ องการบัณฑิตที่มีองค์ ความรู้ บูรณาการในด้ านวิศวกรรมทางการแพทย์
มากขึ้น ตามคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สูงขึน้ เช่ น โรงพยาบาลต้ องการผู้ดูแลและบารุ งรั กษาระบบและเครื่ องมื อ อุปกรณ์ ทาง
การแพทย์ ที่มีราคาแพง ซึ่ งปัจจุบันอาศั ยผู้เชี่ยวชาญจากต่ างประเทศ เช่ น เครื่ องเอ็กซเรย์ แม่ เหล็กไฟฟ้ า เครื่ องวัดสั ญญาณไฟฟ้ า
ต่ างๆ เป็ นต้ น บริษัททีข่ ายอุปกรณ์ ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ ต้ องการผู้ที่มีความรู้ ความชานาญในการศึกษาความต้ องการของ
ตลาด การดูแลและสาธิตเครื่ องมือ การติดตั้งและบารุงรักษาระบบและเครื่ องมือ รวมทั้งรัฐบาลให้ ความสาคัญกับเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ
สุ ขภาพมาก เช่ น นโยบายประกันคุณภาพด้ านสุ ขภาพของประเทศ นโยบายให้ ประเทศไทยเป็ นศู นย์ บริ การสุ ขภาพมาตรฐาน
(Health Hub) ระดับโลก เป็ นต้ น
จากเหตุผลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าประเทศไทยยังมีความต้ องการบุคลากรทีม่ คี วามสามารถในการบูรณาการความรู้ ท้งั ในด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ แขนงต่ าง ๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการวิจยั และพัฒนา การใช้ งานและบารุงรักษา การ
จัดหา การจัดการ และการบริหารเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ อีกเป็ นจานวนมาก ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยความ
ร่ วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ได้ เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็ นดังกล่ าว จึงได้
ทาการพัฒนาหลักสู ตรวิศวกรรมทางการแพทย์ ในระดับปรั ชญาดุษฎีบัณฑิตขึ้นมา เพื่ อตอบสนองนโยบายและความต้ องการ
ดังกล่ าว อันจะนาไปสู่ การมีสุขภาพและคุณภาพที่ดีของประชาชน ช่ วยให้ ประเทศมีองค์ ความรู้ และเทคโนโลยีในด้ านดังกล่ าวเป็ น
ของตัวเอง นาไปสู่ การพึง่ พาตนเองและเป็ นการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
1.3

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้ บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ เ ป็ น ส ห วิ ท ย า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม
ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2) ผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถสร้ างงานวิจยั เพื่อสร้ างองค์ ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่ องมือ
เพื่อประโยชน์ ทางด้ านวิศวกรรมทางการแพทย์ และส่ งเสริมคุณภาพชีวติ อย่ างยัง่ ยืน
3) ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณธรรม และจริยธรรม

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 เป็ นหลักสู ตรเต็มเวลา (ภาคกลางวัน) โดยจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย
1.1.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่ งเวลาศึกษาในปี หนึ่ง ๆ เป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาทีบ่ ังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดู
ร้ อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ กบั ภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ น
ภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปี ที่ 1
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ ม-ี

4

2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
แบบ 1.1) ส าเร็ จปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ทางด้ า นวิ ศ วกรรมทางการแพทย์ หรื อ ด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้ า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรื อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาต่ าง ๆ ต่ อไปนี้
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ , เทคโนโลยีชีวภาพ, สาธารณสุ ข, เภสั ชวิทยา, กายภาพบาบัด , สาขาชีววิทยา, จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์ การ
กีฬา หรื อ ทันตแพทยมหาบัณฑิต หรื อปริ ญญามหาบัณฑิตสาขาสาขาอื่ นๆ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการสั มภาษณ์ และ
คุณภาพของวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ ดมี าก
แบบ 2.1) ส าเร็ จปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ทางด้ า นวิ ศ วกรรมทางการแพทย์ หรื อ ด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้ า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรื อ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาต่ าง ๆ
ต่ อไปนี้ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ , เทคโนโลยีชีวภาพ, สาธารณสุ ข ศาสตร์ , เภสั ชวิทยา, กายภาพบาบัด , ชี ววิทยา, จุลชี ววิทยา,
วิท ยาศาสตร์ การกี ฬา หรื อ ทัน ตแพทยศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต หรื อ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาอื่ น ๆ ตามการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสู ตร
แบบ 2.2) สาเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้ านวิศวกรรมทางการแพทย์ หรื อด้ านวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรื อ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่ าง ๆ ต่ อไปนี้ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ , เทคโนโลยีชีวภาพ, สาธารณสุ ขศาสตร์ , เภสัชวิทยา, กายภาพบาบัด, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ การกีฬา ทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต หรื อ สาขาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร และต้ องได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมอย่ างน้ อย
3.00 ตามระบบคะแนน 4 แต้ ม หรื อคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ มสี ิทธิสมัครเข้ าศึกษาได้
นักศึกษาทีก่ าลังศึกษาในชั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึน้
ไป ลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต ตามความเห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึกษาร่ วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสู ตรให้ ปรั บเปลี่ยนไปศึ กษาหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ได้ โดยนักศึ กษาต้ องสอบวัด
คุณสมบัตใิ ห้ ผ่านตามเกณฑ์ และทาการศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ ให้ มจี านวนหน่ วยกิตเท่ ากับทีก่ าหนดในโครงสร้ างหลักสู ตร
ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต และมีระยะเวลาในการศึ กษาตามเกณฑ์ การศึ กษาของหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดังกล่ าว (ทั้งนี้
นักศึกษาทีไ่ ด้ รับอนุมตั ใิ ห้ เข้ าศึกษาในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแล้ ว ไม่ สามารถปรับกลับมาเป็ นหลักสู ตรปริญญามหาบัณฑิตได้
อีก)
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ/หรื อผ่านการสอบข้ อเขียน
2) ผู้ เข้ าศึ ก ษาต้ อ งส่ ง ผลทดสอบภาษาอัง กฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบ ต้ องไม่ เกิน 2
ปี นับถึงวันสมัคร)
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2.3
2.4
2.7

2.8

3) เงื่ อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึ กษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรื อคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาขาดความเข้ มแข็งเชิงวิชาการในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมทางการแพทย์
กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ให้ นักศึกษาเข้ าเรียนวิชาพื้นฐานทีจ่ าเป็ นโดยไม่ นับหน่ วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และ ข้ อ
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2.8.2 นักศึ กษาแผน ก แบบ ก 2 ที่ได้ รั บการอนุ มัติให้ ปรั บเปลี่ยนมาจากหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมทางการแพทย์ มาศึกษาในหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ สามารถเทียบโอนวิชาได้ ทุก
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับคะแนนไม่ ตา่ กว่ า B โดยนักศึกษาทีไ่ ด้ รับการเทียบโอนรายวิชาบังคับ จานวน 6 หน่ วยกิต จะต้ องศึกษารายวิชา
ทดแทนรายวิช าที่เ ทีย บได้ ดัง กล่ า วโดยให้ เ ลื อ กศึ ก ษาจากวิช าเลื อ ก ทั้ง นี้ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ป รึ ก ษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร เพื่อให้ สามารถศึกษารายวิชาได้ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร
2.8.3 นักศึ กษาแผน ข ที่ได้ รับการอนุมัติให้ ปรั บเปลี่ยนมาจากหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทาง
การแพทย์ มาศึ กษาในหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร จะเป็ นผู้
พิจารณาการเทียบโอนรายวิชา และต้ องเป็ นวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับคะแนนไม่ตา่ กว่ า B นักศึกษาทีไ่ ด้ รับการเทียบโอนรายวิชาบังคับ จานวน
6 หน่ วยกิต จะต้ องศึกษารายวิชาทดแทนรายวิชาทีเ่ ทียบได้ ดงั กล่ าวโดยให้ เลือกศึกษาจากวิชาเลือก ทั้งนีต้ ้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ ทปี่ รึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร เพื่อให้ สามารถศึกษารายวิชาได้ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
1. แผนการศึกษา แบบ 1.1
48
หน่ วยกิต
(สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
2. แผนการศึกษา แบบ 2.1
48
หน่ วยกิต
(สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
3. แผนการศึกษา แบบ 2.2
72
หน่ วยกิต
(ส า ห รั บ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษ า ที่ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อ น ม า
จากหลักสู ตรปริญญามหาบัณฑิต)
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ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึ กษาเต็มเวลา โดยแต่ ละแผนการศึกษากาหนดระยะเวลาการศึ กษา เป็ น
ดังนี้
1. นัก ศึ กษาที่สาเร็ จการศึ กษาชั้ นปริ ญญาบัณฑิ ตใช้ เวลาการศึ กษาอย่ างน้ อย 8 ภาคการศึ กษาปกติ (4 ปี
การศึกษา) อย่ างมากไม่ เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ (8 ปี การศึกษา) นับตั้งแต่ วนั ขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
2. นักศึ กษาที่สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตใช้ เวลาการศึกษาอย่ างน้ อย 6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปี
การศึกษา) อย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ (5 ปี การศึกษา) นับตั้งแต่ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
3. นักศึกษาที่โอนมาจากหลักสู ตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรรมทางการแพทย์ ใช้ เวลาการศึ กษา
อย่ างน้ อย 8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปี การศึกษา) อย่ างมากไม่ เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ (8 ปี การศึกษา) นับตั้งแต่ ขึน้ ทะเบียนเป็ น
นักศึกษา และนักศึกษาจะไม่ สามารถโอนกลับไปศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตได้ อกี
3.1.2

โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แบบ 1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ )
1) วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
2) วิทยานิพนธ์
3.1.2.2 แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) รายวิชา ไม่ น้อยกว่ า
1.1) วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
1.2) วิชาบังคับ
1.3) วิชาเลือก
2) วิทยานิพนธ์
3.1.2.3 แบบ 2.2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) รายวิชา ไม่ น้อยกว่ า
1.1) วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
1.2) วิชาบังคับ
1.3) วิชาเลือก
2) วิทยานิพนธ์

6 หน่ วยกิต
48 หน่ วยกิต
12
6
6
6
36

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

24
6
6
18
48

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
อักษรย่ อ มอ (MN) หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางการแพทย์
เลขหลักหน่ วย หมายถึง ลาดับวิชาของแต่ ละกลุ่มวิชา
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มของลักษณะวิชา
เลข 1
หมายถึง วิชาบังคับ, สัมมนา
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาชีวกลศาสตร์
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เลข 3

หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทาง
การแพทย์
เลข 4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ ในงานวิศวกรรมและ
การยศาสตร์
เลข 5
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการจาลองทางสรีรวิทยาและ
วิศวกรรมทางการแพทย์
เลขหลักร้ อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 5
หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน
เลข 6-7
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก
เลข 900
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
3.1.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (สาหรับผู้ที่ยังไม่ มีพื้นฐาน) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนก่ อนเปิ ด
ภาคการศึกษาได้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต โดยเลือกศึกษาจากหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนีก้ ารเลือกศึกษาวิชาดังกล่ าวให้ เป็ นไปตามดุลย
พินิจของอาจารย์ ทปี่ รึกษา หรื อคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

มอ510
MN510
มอ511
MN511
มอ512
MN512
มอ513
MN513

วิศวกรรมทางการแพทย์ เบื้องต้ น
Introduction to Medical Engineering
คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมศาสตร์
Mathematics for Engineers
กายวิภาคศาสตร์
Anatomy
สรีรวิทยา
Physiology

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

3.1.3.2 วิชาบังคับ นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับจานวน 6 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
มอ610
วิธีวจิ ยั
3 (3-0-9)
MN610
Research Methodology
มอ611
คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมศาสตร์ ทางการแพทย์
2 (2-0-6)
MN611
Mathematics for Medical Engineering
มอ612
สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย์
1 (1-0-3)
MN612
Medical Engineering Seminar
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3.1.3.3
วิ ช าเลื อ ก นั ก ศึ ก ษาจะต้ องเลื อ กศึ ก ษา จาก
4 หมวดวิ ช า ได้ แก่ หมวดวิ ช า
ชีวกลศาสตร์ หมวดวิชาการประมวลผลสั ญญาณทางการแพทย์ หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์ หมวด
วิชาการจาลองทางสรี รวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ โดยการเลื อกศึ กษาวิชาดังกล่ าวให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ ที่
ปรึกษา หรื อ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร นักศึกษาแผนการศึ กษา 2.1 ให้ เลือกศึ กษา
รายวิชา จานวน 6 หน่ วยกิต ส่ วนนักศึกษาแผนการศึกษา 2.2 ให้ เลือกศึกษารายวิชาจานวน 18 หน่ วยกิต รายวิชาในหมวดต่ างๆ มี
ดังนี้
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

หมวดวิชาชีวกลศาสตร์
มอ620
ชีวกลศาสตร์ และวัสดุชีวภาพ
MN620
Biomechanics and Biomaterials

3 (3-0-9)

มอ621
MN621

การประยุกต์ ระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ ในชีวกลศาสตร์
Finite Element Method in Biomechanics

3 (3-0-9)

มอ622
MN622

ชีวกลศาสตร์ ด้านการเคลื่อนไหวของร่ างกายมนุษย์
Biomechanics of Human Movement

3 (3-0-9)

มอ623
MN623

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการในวิศวกรรมการแพทย์
Integrated Product Design and Development in Medical Engineering

3 (3-0-9)

มอ624
MN624

ชีวกลศาสตร์ ของกระดูกและกล้ ามเนื้อ
Orthopaedic Biomechanics

3 (3-0-9)

มอ625
MN625

เทคโนโลยีการผลิตขั้นสู งของอุปกรณ์ และอวัยวะเทียมทางการแพทย์
Advanced Manufacturing Technologies of Medical Devices and Implants

3 (3-0-9)

มอ626
MN626

ชีวกลศาสตร์ ของฟัน
Dental Biomechanics

3 (3-0-9)

มอ627
MN627

หัวข้ อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1
Special Topics in Biomechanics 1

3 (3-0-9)

มอ628
MN628

หัวข้ อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2
Special Topics in Biomechanics 2

3 (3-0-9)

9

หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
มอ630
ชีวสถิติ
MN630
Biostatistics

3 (3-0-9)

มอ631
MN631

เครื่ องมือวัดและการวัดทางการแพทย์
Biomedical Measurement and Instrument

3 (3-0-9)

มอ632
MN632

โทรเวชกรรม
Telemedicine

3 (3-0-9)

มอ633
MN633

วงจรกรองแบบปรับตัว
Adaptive Filtering

3 (3-0-9)

มอ634
MN634

วิศวกรรมทางการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
Rehabilitation Engineering

3 (3-0-9)

มอ635
MN635

ระบบโครงข่ ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี่
Neural Network and Fuzzy Systems

3 (3-0-9)

มอ636
MN636

การประมวลผลภาพทางการแพทย์
Medical Image Processing

3 (3-0-9)

มอ637
MN637

การประมวลผลสัญญาณขั้นสู ง
Advanced Signal Processing

3 (3-0-9)

หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์
มอ640
หลักการทางด้ านการยศาสตร์
MN640
Ergonomics Principles

3 (3-0-9)

มอ641
MN641

กายวิภาคและสรีรวิทยาในการทางาน
Anatomy and Work Physiology

3 (3-0-9)

มอ642
MN642

ชีวกลศาสตร์ ในการทางาน
Occupational Biomechanics

3 (3-0-9)

มอ643
MN643

ปัจจัยมนุษย์ ทางจิตสังคมและสิ่งแวดล้ อม
Human Psychosocial and Physical Environmental Aspects

3 (3-0-9)

มอ644
MN644

การวิเคราะห์ และออกแบบงาน
Work Analysis and Design

3 (3-0-9)

มอ645
MN645

สุ ขภาพในการทางาน ความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ทดี่ ี
Occupational Hygiene, Safety and Well-Being

3 (3-0-9)
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มอ646
MN646

ปฏิบัตกิ ารทางชีวกลศาสตร์ และสรีระวิทยาในการทางาน
Biomechanics and Work Physiology Lab

1 (0-3-0)

มอ647
MN647

ปฏิบัตกิ ารเครื่ องมือและวิธีการวัดการทางาน
Work Measurement and Instrumentation Lab

1 (0-3-0)

มอ648
MN648

หัวข้ อปัจจุบันในด้ านการยศาสตร์
Current Topics in Ergonomics

3 (3-0-9)

หมวดวิชาการจาลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์
มอ650
วิธีทดลองทางสรีรวิทยาและเครื่ องมือ
MN650
Experimental Method in Physiology and Instruments

3 (1-6-5)

มอ651
MN651

ชีวกลศาสตร์ ของมนุษย์
Human Biomechanics

3 (3-0-9)

มอ652
MN652

วิศวกรรมทางการแพทย์ ของเซลล์ และเนื้อเยื่อ
Cell and Tissue medical Engineering

3 (3-0-9)

มอ653
MN653

การประมวลสัญญาณประสาทและการส่ งผ่านสัญญาณประสาท
Neural Signal Processing and Neural Transmission

3 (3-0-9)

มอ654
MN654

หลักการขนส่ งยาและสารชีวภาพออกฤทธิ์ในร่ างกาย
Principle of Drug and Bioactive Compound Transport in Body

3 (3-0-9)

มอ655
MN655

แบบจาลองทางสรีรวิทยาและชีวการแพทย์
Physiology and Biomedical Modeling

3 (3-0-9)

มอ656
MN656

สรีรวิทยาการกีฬาสาหรับวิศวกรรมทางการแพทย์
Sport Physiology for Medical Engineering

3 (3-0-9)

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์
มอ900 วิทยานิพนธ์
MN900 Dissertation

36 - 48 หน่ วยกิต

3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต) หากจาเป็ นหลักสู ตรอาจกาหนดให้ นักศึกษาเรียนวิชาเสริมพื้นฐานก่ อน
เปิ ดภาคแรกในปี การศึกษาที่ 1 จานวนไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
มอ510 วิศวกรรมทางการแพทย์ เบื้องต้ น
2 หน่ วยกิต
มอ511 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมศาสตร์
2 หน่ วยกิต
มอ512 กายวิภาคศาสตร์
2 หน่ วยกิต
มอ513 สรีรวิทยา
2 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต
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แผนการศึกษา แบบ 1.1
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
มอ.900 วิทยานิพนธ์
สอบวัดคุณสมบัติ
รวม

ภาคเรียนที่ 2
9 หน่ วยกิต

มอ.900 วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
มอ.900 วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคเรียนที่ 2
9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

มอ.900 วิทยานิพนธ์
รวม

9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
มอ.900 วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคเรียนที่ 2
9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

มอ.900 วิทยานิพนธ์
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

แผนการศึกษาแบบ 2.1 และ แบบ 2.2
ปี การศึกษาที่ 1
แบบ 2.1
ภาคเรียนที่ 1
มอ.610 วิธีวจิ ยั
มอ.611 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมทาง
การแพทย์
มอ.612 สัมมนาวิศวกรรมทางการแพทย์
รวม
ภาคเรียนที่ 2
มอ. xxx วิชาเลือก
มอ. xxx วิชาเลือก
สอบวัดคุณสมบัติ
รวม

แบบ 2.2
3 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
มอ.610 วิธีวจิ ยั
มอ.611 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมทาง
การแพทย์
มอ.612 สัมมนาวิศวกรรมทางการแพทย์
รวม
ภาคเรียนที่ 2
มอ. xxx วิชาเลือก
มอ. xxx วิชาเลือก
มอ. xxx วิชาเลือก
รวม

3 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3
3
3
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 2
แบบ 2.1
ภาคเรียนที่ 1
มอ.900 วิทยานิพนธ์

แบบ 2.2
ภาคเรียนที่ 1
9 หน่ วยกิต มอ. xxx วิชาเลือก
มอ. xxx วิชาเลือก
มอ. xxx วิชาเลือก
สอบวัดคุณสมบัติ
9 หน่ วยกิต รวม

รวม
แบบ 2.1
ภาคเรียนที่ 2
มอ.900 วิทยานิพนธ์
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
แบบ 2.2

9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
มอ. 900 วิทยานิพนธ์
รวม

12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 3
แบบ 2.1
ภาคเรียนที่ 1
มอ. 900 วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคเรียนที่ 2
มอ.900 วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคเรียนที่ 1
มอ.900 วิทยานิพนธ์
รวม

แบบ 2.2
9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
มอ.900 วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคเรียนที่ 2
มอ.900 วิทยานิพนธ์
รวม

ปี การศึกษาที่ 4
แบบ 2.2
ภาคเรียนที่ 2
9 หน่ วยกิต มอ.900 วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต รวม

9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

13

3.1.5

คาอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3.1.5.1 วิชาเสริมพื้นฐาน

มอ510
MN510

วิศวกรรมทางการแพทย์ เบื้องต้ น
2 (2-0-6)
Introduction to Medical Engineering
ประวั ติ วิศ วกรรมการแพทย์ ภาพรวมของงานทางด้ า นวิ ศ วกรรมการแพทย์ พื้ น ฐานกลศาสตร์ ชี ว ภาพ การ
ประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ เครื่ องมือวัดทางการแพทย์ การยศาสตร์ ปัจจัยมนุษย์ วิศวกรรมทางเนื้อเยื่ อ วิศวกรรมทางการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ วิชานีว้ ดั ผลเป็ น 2 ระดับคือ P (ผ่าน) และ N (ไม่ ผ่าน)
Histrory of medical engineering. Overview of applications in medical engineering : biomechanics, medical
signal processing, medical instruments, Ergonomics, Human factors, Tissue engineering, Rehabilitation engineering.
มอ511
MN511

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมศาสตร์
2 (2-0-6)
Mathematics for Engineers
พื้นฐานแคลคูลสั : อนุพนั ธ์ และการประยุกต์ เทคนิคการปริพนั ธ์ และการประยุกต์ เรขาคณิตวิเคราะห์ สาหรับภาคตัด
กรวย สมการลาดับสอง การแปลงเวกเตอร์ ของพิกดั พิกดั ขั้วและฟังก์ ชั่นหลายตัวแปร การหาอนุพนั ธ์ บางส่ วน การหาปริพนั ธ์ หลาย
ชั้น ตัวแปรเชิงซ้ อน การประยุกต์ พชี คณิตเชิงเส้ น สมการเชิงอนุพนั ธ์ และการประยุกต์ วิธีและการประยุกต์ ใช้ ตวั เลขในการแก้ ไข
ปัญหา วิชานีว้ ดั ผลเป็ น 2 ระดับคือ P (ผ่าน) และ N (ไม่ ผ่าน)
Fundamental of Calculus: the derivative and its applications, techniques of integrations and applications.
Analytic geometry for conic sections; second degree equations; vectors transformation of coordinates; polar coordinates and
functions of several variables; partial derivatives; multiple integrals. Complex variables. Applied linear algebra. Difeerentrial
equation and its applications. Numerical methods and applications for problem solving.
มอ.512
MN512

กายวิภาคศาสตร์
2 (2-0-6)
Anatomy
ศึกษาหน้ าที่การงานของอวัยวะ ระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนโลหิตและน้าเหลือง
ระบบหายใจ ระบบย่ อยอาหาร ระบบขับถ่ าย ระบบต่ อมไร้ ท่อ และระบบสื บพันธุ์ ที่เกี่ยวข้ องกับวิศวกรรมทางการแพทย์ วิชานี้
วัดผลเป็ น 2 ระดับคือ P (ผ่าน) และ N (ไม่ ผ่าน)
Human systemic functions body including nervous, musculoskeletal, cardiovascular, respiratory,
gastrointestinal, endocrine and reproductive systems that related to medical engineering.
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มอ.513
MN513

สรีรวิทยา
2 (2-0-6)
Physiology
หน้ า ที่ส รี รวิท ยาระบบต่ างๆ ของร่ า งกายที่เกี่ยวข้ องทางวิศวกรรมทางการแพทย์ ได้ แก่ ระบบประสาท ระบบ
กล้ ามเนื้อและโครงกระดูก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ไตและระบบขับถ่ าย ระบบต่ อมไร้ ท่อและ
การสื บพันธุ์ วิชานีว้ ดั ผลเป็ น 2 ระดับคือ P (ผ่าน) และ N (ไม่ ผ่าน)
Physiological functions of all organ systems of the human body related to medical engineering i.e., nervous
system, musculoskeletal system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system,
endocrine system and reproductive system.
3.1.5.2 วิชาบังคับ
มอ.610
MN610

วิธีวจิ ยั
3 (3-0-9)
Research Methodology
หลักการของการวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถิตศิ าสตร์ สาหรับการศึกษาวิจัยและการวางแผนวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล การแปรความหมาย สรุปและข้ อเสนอแนะผลวิจยั และจริยธรรมในการศึกษาหรื อค้ นคว้ า
ในคนและสัตว์ การพิจารณาและประเมินความจาเป็ น ความเสี่ยงและประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ ขั้นตอนและการขอรับความยิมยอมของผู้
ถูกวิจยั กฎหมายข้ อกาหนดเกีย่ วกับจริยธรรมการวิจยั และความสาคัญของการขออนุมตั กิ รรมการจริยธรรมการทาวิจยั
The aim of this course is to understand a research methodology and statistical techniques for research
planning, included data collection and data interpretation. The strategies to make presentation, discussion, conclusion and
decision making are also taken parts in this course. Moreover, it has to cover in these topics: risk assessment, human and
animal research ethics. Lastly, the topics of RFP request and process is also involved this course
มอ.611
MN611

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมศาสตร์ ทางการแพทย์
2 (2-0-6)
Mathematics for Medical Engineering
ภาพรวมของวิธีทางคณิตศาสตร์ ในงานวิจัยด้ านชี วการแพทย์ สมการอนุพันธ์ สมการอนุพันธ์ ย่อย ระบบสุ่ ม การ
แปลงสามัญ การหาค่ าเหมาะทีส่ ุ ด ขั้นตอนวิธีการค้ นหา การกรอง และการวิเคราะห์ อนุกรมเวลา การสร้ างแบบจาลองคณิตศาสตร์
ของระบบชีวการแพทย์ แบบจาลองแบบแจกแจงและไม่ แจกแจงในกระบวนการทางไฟฟ้ า เครื่ องกลและเคมีในการประยุกต์ กับ
ระบบเซลล์ ระบบเนื้อเยื่อและระบบอวัยวะ
Overview of numerical methods commonly used in biomedical research including ordinary and partial
differential equations, random systems, common transforms, function fitting, optimization and search algorithms, and
filtering and time series analysis. Mathematical modeling of biomedical systems. Lumped and distributed models of
electrical, mechanical, and chemical processes applied to cells, tissues, and organ systems.
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รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ.612
MN612

สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย์
1 (1-0-3)
Medical Engineering Seminar
การศึกษาหรื อค้ นคว้ าเกี่ยวกับปั ญหาพิเศษในสาขาวิศวกรรมทางการแพทย์ โดยได้ รับมอบหมายจากอาจารย์ ผู้สอน
ในระหว่ างการศึกษา นักศึกษาจะต้ องทารายงาน และนาเสนอผลการศึกษาต่ อผู้เข้ าร่ วมวิชาสัมมนา
This course aims to further prepare the students with study skills necessary to successfully participate in class.
Students will learn various study skills through assignments, such as making reports, giving presentation, and taking
notes. They will also have practice in scientific communication by give a presentation to their classmate.
3.1.5.3 วิชาเลือก
หมวดวิชาชีวกลศาสตร์
มอ.620
ชีวกลศาสตร์ และวัสดุชีวภาพ
3 (3-0-9)
MN620
Biomechanics and Biomaterials
พื้นฐานกลศาสตร์ ชีวภาพ แรง พลังงาน สมดุล แรงเสี ยดทาน การเคลื่ อนที่ ของส่ วนต่ าง ๆ ของอวัยวะร่ างกายและ
อวัยวะเทียม และลักษณะเฉพาะของระบบต่ าง ๆ ในร่ างกาย เช่ น ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิต เป็ น
ต้ น สมบัตขิ องวัสดุชีวภาพ การวิเคราะห์ ความเค้ นและความเครียด มาตรฐานการผลิตและการทดสอบ และการประยุกต์ ใช้ ในงาน
ด้ านวิศวกรรมทางการแพทย์
Course topics will include analysis of forces in static biological systems; linear and angular dynamics of
human movement; energy and power in human activity; application of stress and strain analysis to biological tissues and
Prothisis. This course also covers the fundamentals of the Biomaterials.
มอ.621
MN621

การประยุกต์ ระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ ในชีวกลศาสตร์
3 (3-0-9)
Finite Element Method in Biomechanics
ทฤษฎีและขั้นตอนของระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ ในการวิเคราะห์ ปัญหาในชิวกลศาสตร์ การหาสมการไฟไนต์ ด้วย
วิธีถ่วงน้าหนักเศษตกค้ าง ขั้นตอนการทางานของซอฟแวร์ ไฟไนต์ เอลิเมนต์ การประยุกต์ ระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ ในชี วกล
ศาสตร์ และตัวอย่ างการประยุกต์
In this course, there will be an introduction to the Finite Element in order to modeling biological structures by
weight residual methods. It covers all the steps involved in FEA and also give the example of FEA in Biomechanics.
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รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ.622
MN622

ชีวกลศาสตร์ ด้านการเคลื่อนไหวของร่ างกายมนุษย์
3 (3-0-9)
Biomechanics of Human Movement
การเข้ าใจหลัก การพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ และกฏที่เกี่ยวข้ องกับหัว ข้ อทางชี ว กลศาสตร์ เพื่ อ ศึ กษาการน าเอา
หลักการทางชีวกลศาสตร์ ไปประยุกต์ และเข้ าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของมนุษย์ และผลกระทบต่ างๆ ไปยังร่ างกายของมนุษย์ เช่ น
กลศาสตร์ แรงเสี ยดทาน จลศาสตร์ จลนศาสตร์ กลศาสตร์ ของไหล พลศาสตร์ ของไหล การวิเคราะห์ การเดิน และการวิเคราะห์
ท่ าทาง
To introduce the scientific principles and laws underlying the field of biomechanics. To describe how
biomechanical principles can be applied to understanding and analyzing the causes of human movements and their affects
on the body as statics, friction, kinematics, kinetics, fluid statics, fluid dynamics, gait analysis, and posture analysis
มอ.623
MN623

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการในวิศวกรรมการแพทย์
3 (3-0-9)
Integrated Product Design and Development in Medical Engineering
การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยคานึงถึงหลักทางวิศวกรรม การออกแบบเพื่อผลิตในเชิงอุตสาหกรรม และ โอกาสทาง
ธุ รกิจ สาหรั บผลิตภัณฑ์ ใหม่ โดยเน้ นเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมการแพทย์ หัวข้ อประกอบด้ วย วิธีการออกแบบ การสร้ า ง
แบบจาลอง การตัด สิ นใจ ความเสี่ ยง ราคา วัสดุ แ ละการเลื อกวิธีก ารผลิต เชิ ง อุต สาหกรรม การท างานเป็ นทีม และความคิด
สร้ างสรรค์ และการสร้ างนวัตกรรมใหม่
A product design course uses principles of system engineering, the stage-gate process for medical product
development and engineering and business analysis principles to evaluate the commercial potential proposed medical
devices to further develop feasible solutions. Manufacturing design, teamwork and creative design for new innovation.
มอ.624
MN624

ชีวกลศาสตร์ ของกระดูกและกล้ ามเนื้อ
3 (3-0-9)
Orthopaedic Biomechanics
ศึกษาหลักการทางชี วกลศาสตร์ ที่นามาประยุกต์ ใช้ ในด้ านระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อ กายวิภาคศาสตร์ การทางาน
ของระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อในลักษณะของของแข็งและแรงทีม่ ากระทา โดยเน้ นในส่ วนของข้ อต่ อ (การเคลื่อนไหว แรงและการ
ถ่ ายเท) กระดูก เนื้อเยื่ออ่ อน (กระดูกอ่ อน เอ็นกระดูกและกล้ ามเนื้อ) กลศาสตร์ ในระดับเซลล์ และวิศวกรรมทางเนื้อเยื่อ ศึกษาหัวข้ อ
เฉพาะรวมถึงการศึ กษาระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อในทางคลินิก การหักของกระดูก การวิเคราะห์ วัสดุยึดตรึ งกระดูก และการใช้
MRI และ CT เพื่อดูการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อ
Introduction to biomechanics as applied to orthopedic science. Review of anatomy, kinematics, and solid
mechanics for the musculoskeletal system. Emphasis on the mechanics of joints (movement, force, transmission), bone,
soft tissues (cartilage, ligament, muscle) and cellular mechanics and tissue engineering. Special topics include clinical
orthopedics, fracture mechanics of bone tissue, Finite Element Analysis of orthopedic implants and the use of MRI and high
resolution CT for imaging of musculoskeletal tissues
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มอ.625
MN625

เทคโนโลยีการผลิตขั้นสู งของอุปกรณ์ และอวัยวะเทียมทางการแพทย์
3 (3-0-9)
Advanced Manufacturing Technologies of Medical Devices and Implants
ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสู ง เทคโนโลยีการสร้ างต้ นแบบอย่ างรวดเร็ว เทคโนโลยีเลเซอร์ และการผลิตอย่ างรวดเร็ว
ทีใ่ ช้ ผลิตอุปกรณ์ ทางการแพทย์ วัสดุยดึ ตรึงกระดูก รากเทียม และหลอดเลือดเทียม
Fundamental of advanced manufacturing technologies, rapid prototyping, rapid manufacturing and laser
technology to manufacture the medical devices, orthopaedic implant, dental implant and vascular implant.
มอ.626
MN626

ชีวกลศาสตร์ ของฟัน
3 (3-0-9)
Dental Biomechanics
ชีวกลศาสตร์ ของฟันครอบคลุมหัวข้ อต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับชีวกลศาสตร์ ของฟัน วิเคราะห์ ปัญหาทางกลของฟัน ทั้งใน
รากเทียมและทันตกรรมจัดฟั น รวมทั้งกลศาสตร์ ของฟั นธรรมชาติ นอกจากนั้นชี วกลศาสตร์ ยังครอบคลุมถึงประเด็นวิจัยใน
ปัจจุบัน
Dental Biomechanics provides a comprehensive, timely and wide-reaching survey of the relevant aspects of
biomechanical investigation within the dental field. Leading the reader through the mechanical analysis of dental problems,
both in dental implants and in orthodontics, as well as natural tooth mechanics, Dental Biomechanics covers an
increasingly important and popular subject area and addresses a number of contemporary
discussions.
มอ.627
MN627

หัวข้ อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 1
3 (3-0-9)
Special Topics in Biomechanics 1
เป็ นวิชาเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาการใหม่ ๆ ทางด้ านชีวกลศาสตร์ ทนี่ ่ าสนใจเป็ นพิเศษ
Studies on the new technology of special interest in Biomechanics engineering.

มอ.628
MN628

หัวข้ อพิเศษทางชีวกลศาสตร์ 2
3 (3-0-9)
Special Topics in Biomechanics 2
เป็ นวิชาเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาการใหม่ ๆ ทางด้ านชีวกลศาสตร์ ทนี่ ่ าสนใจเป็ นพิเศษ
Studies on the new technology of special interest in Biomechanics engineering.

หมวดวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
มอ.630
ชีวสถิติ
3 (3-0-9)
MN630
Biostatistics
สถิตเิ ชิงพรรณนา ความน่ าจะเป็ นพื้นฐาน ตัวแปรสุ่ มแบบต่ อเนื่องและแบบไม่ ต่อเนื่อง การกระจายตัวของตัวแปรสุ่ ม
การทดสอบสมมุตฐิ านของตัวแปรแบบต่ อเนื่องและไม่ ต่อเนื่ อง การรักษาแบบหลายวิธี การถดถอยเชิงเส้ น การวิเคราะห์ ข้อมูลการ
อยู่รอด ออกแบบการทดสอบทางคลินิก
Descriptive statistics; elementary probability; discrete and continuous random variables and their distributions;
hypothesis testing involving continuous and categorical (nominal and ordinal) variables, two and more treatments; linear
regression; analysis of survival data; design of clinical trials.
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มอ.631
MN631

เครื่ องมือวัดและการวัดทางการแพทย์
3 (3-0-9)
Biomedical Measurement and Instrument
การออกแบบและเข้ าใจสถาปัตยกรรมเครื่ องมือวัดพารามิเตอร์ ทางสรีรวิทยา เช่ น คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ปริมาณออกซิเจน
ในเลือด คลื่นสมอง แรงดันและอุณหภูมภิ ายในหัวใจ เป็ นต้ น เครื่ องมือวัดในห้ องปฎิบัตกิ ารทางคลินิก อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ต่างๆ
Design and understand architecture of electronics instrument used to measure physiological parameter:
Electrocardiogram, Pulse Oximetry, Electroencephalography, Pressure cardiac respiration motion force and temperature
measurement Clinical lab instrument Therapeutic and Prosthetic devices
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ.632
MN632

โทรเวชกรรม
3 (3-0-9)
Telemedicine
การประมวลผลสัญญาณสาหรับการประยุต์ทางด้ านโทรเวชกรรม การบีบอัดสัญญาณทางการแพทย์ การเข้ ารหัสและ
สื่ อสารข้ อมูลทางการแพทย์ ท้งั แบบอนาลอกและดิจติ อล เว็บเทคโนโลยีสาหรับเครื อข่ ายทางการแพทย์
Signal processing for telemedicine applications. Data compression Medical data coding and standards
channel coding line coding Analog and Digital modulation Web technologies for telemedicine networking
มอ.633
MN633

วงจรกรองแบบปรับตัว
3 (3-0-9)
Adaptive Filtering
วงจรกรองวีเนอร์ การทานายแบบเชิ งเส้ น วงจรกรองชนิดค่ ากาลังสองเฉลี่ยน้ อยที่สุด วงจรกรองชนิดค่ ากาลังสอง
เฉลีย่ น้ อยที่สุดแบบบรรทัดฐาน วงจรกรองชนิดกาลังสองน้ อยที่สุดแบบเรียกซ้า วงจรกรองคาลแมน การติดตามระบบที่แปรตาม
เวลา
Wiener filters Linear Prediction Least-Mean-Square Adaptive Filters Normalized LeastMean-Square Adaptive
Filters Recursive Least-Square Adaptive Filters Kalman Filters Tracking of Time-Varying Systems

มอ.634
MN634

วิศวกรรมทางการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
3 (3-0-9)
Rehabilitation Engineering
บทนาสู่ เทคโนโลยีการฟื้ นฟู การตรวจวัดทางชี วกลศาสตร์ และการวิเคราะห์ การเคลื่ อนที่มนุ ษย์ การจาลองการ
เคลื่อนที่ อุปกรณ์ พยุง อวัยวะเทียม เครื่ องช่ วยเหลือในการนั่งและรถคนพิการ การกระตุ้นด้ วยไฟฟ้ าและเทคโนโลยีการฟื้ นฟูช้ันสู ง
อื่น ๆ
An introduction to rehabilitation technology: Biomechanical measurements and analysis of human
movement; Motion simulation; Orthoses and Prostheses; Seating aids and Wheelchair; Functional electrical stimulation and
other advanced rehabilitation technologies.
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มอ.635
MN635

ระบบโครงข่ ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี่
3 (3-0-9)
Neural Network and Fuzzy Systems
ทฤษฎีเครื อข่ ายประสาทเทียมและระบบฟั ซซี่ ลอจิก ระบบฟั ซซี่แบบปรับค่ า โครงสร้ างและพลศาสตร์ ของหน่ วย
ประสาท การเรียนรู้ แบบมีการแนะนาและไม่ มีการแนะนา การประยุกต์ ใช้ ในการควบคุม รู้ จารู ปแบบ สร้ างแบบจาลองแบบไม่ เชิ ง
เส้ น การประมวลผลสัญญาณ และการประยุกต์ ทางการแพทย์
Introduction to Artificial Neural Network and Fuzzy Systems. Theory and applications of artificial neural
networks and fuzzy logic. Adaptive fuzzy system. Neuron structure and dynamics. Unsupervised and supervised learning.
Applications to control, pattern recognition, nonlinear system modeling, signal processing. Applications of neural network
and fuzzy systems in medicine.
มอ.636
MN636

การประมวลผลภาพทางการแพทย์
3 (3-0-9)
Medical Image Processing
วิวฒ
ั นาการการประมวลผลภาพ โครงสร้ างข้ อมูลภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การจาแนกภาพ การบีบอัดและ
การคืนสภาพของภาพ การประยุกต์ การประมวลผลภาพทางการแพทย์
Historical development of image processing. Image data structures. Image enhancement. Image classification.
Image compression and restoration. Application of digital image processing in medicine.

รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ. 637
MN637

การประมวลผลสัญญาณขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Signal Processing
หลักการพื้นฐานของสั ญญาณแบบต่ อเนื่ องและไม่ ต่อเนื่ องทางเวลา และสั ญญาณแบบดิจิตอล การคอนโวลู ชั่ น
อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การวิเคราะห์ สเปคตรัมของสัญญาณทั้งแบบต่ อเนื่องและไม่ ต่อเนื่ องทางเวลา การออกแบบตัวกรอง
แบบอนาลอกและดิจิต อล การวิเ คราะห์ สั ญ ญาณแบบเวลาและความถี่ การแปลงฟู เ รี ย ร์ แ บบช่ ว งเวลาสั้ น การแปลงเวฟเล็ท
แบบต่ อเนื่องและแบบไม่ ต่อเนื่อง การประยุกต์ ในสัญญาณทางการแพทย์ เช่ น คลื่นไฟฟ้ าสมองและคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
The fundamental concepts of analog signals, discrete time signals, and digital signals. Convolution. Fourier series
and transforms. Laplace transform. Difference equation, z-transforms, discrete-time Fourier series and transforms.
Spectral analysis of continuous and discrete-time signal. Analog and digital filter design. Fundamental of time-frequency
analysis: short-time Fourier transform (STFT), continuous wavelet transform (CWT), and discrete wavelet transform
(DWT). Applications on medical signal analysis such as EEG and ECG.
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หมวดวิชาปัจจัยมนุษย์ ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์
มอ.640
MN640

หลักการทางด้ านการยศาสตร์
3 (3-0-9)
Ergonomics Principles
บทบาทและความส าคัญของการยศาสตร์ ความหมายของงานด้ า นการยศาสตร์ วิช าชี พ ทางด้ า นการยศาสตร์
(Certification of Professional Ergonomics) ความเข้ าใจเกีย่ วกับ Macro and Micro Ergonomics ปัญหาสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ
ในการทางานที่เกี่ยวข้ องกับการยศาสตร์ ค่ าใช้ จ่ายและผลกระทบต่ อเนื่ องทางสั งคม สภาพทางสั งคม กฏหมาย และแรงจูงใจจาก
ภายนอกต่ อการพัฒนางานด้ านการยศาสตร์ ความเข้ าใจเกี่ยวกับมนุษย์ ในระบบงาน (human in work system environment)
ทฤษฎีปัจจัยเสี่ ยงและปฏิสัมพันธ์ ระหว่ าง มนุษย์ -เครื่ องมือเครื่ องจักร-สภาพแวดล้ อม ในระบบต่ างๆ โดยเฉพาะระบบงาน ปัจจัย
มนุษย์ ทางด้ านวิศวกรรม ความสามารถและข้ อจากัด หลักการสาคัญในการออกแบบทางด้ านการยศาสตร์ การออกแบบเฉพาะ
บุ ค คล หรื อ ออกแบบส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ร่ วมกัน จ านวนมาก การออกแบบสภาพแวดล้ อ ม เช่ น แสง เสี ยง อากาศ อุ ณ หภู มิ เป็ นต้ น
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างสังคมและงาน การออกแบบและวิเคราะห์ ระบบงาน
The role and importance of ergonomics. The meaning of ergonomics. The ergonomics profession (Certification
of Professional Ergonomics). Understanding of the Macro and Micro Ergonomics. Health problems and quality of life in the
workplace related to ergonomics. Costs and impacts effecting on social environments. Laws and incentives from outside
organization to improve ergonomics. Understanding of the human in work systems and environments. Theory of risk
factors and interactions of human - machine - environment, especially in work systems. Human factors in engineering,
capabilities and limitations, The key principles in ergonomics design. Design for the individual and universal. Design of
environments such as light, sound, temperature, etc. Work and social environments interactions. Design and analysis of work
system.
มอ.641
MN641

กายวิภาคและสรีรวิทยาในการทางาน
3 (3-0-9)
Anatomy and Work Physiology
ความเข้ าใจเกี่ยวกับกายวิภาคของร่ างกายมนุ ษย์ การตอบสนองทางสรี ระวิทยาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ทาและ
สภาพแวดล้ อมทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะทากิจกรรมนั้นๆ ผลกระทบต่ อการเผาผลาญอาหาร ผมกระทบต่ อระบบประสาทควบคุมกล้ ามเนื้อ
ผลกระทบต่ อระบบหายใจ ผลกระทบต่ อระบบการไหลเวียนของเลือด ผลกระทบต่ ออุณหภูมขิ องร่ างกาย ผลกระทบต่ อสุ ขภาพและ
ประสิ ทธิภาพในการทากิจกรรม ตารางในการทางานและจังหวะการทางานของร่ างกาย ผลกระทบจากความหนักเบาของงานที่
ต่ างกัน ผลกระทบของการทางานต่ อเนื่ องและการทางานเป็ นกะ ความล้ าและการฟื้ นตัวของร่ างกาย
Physical characteristics of people and their response to their activities and their environments with particular
reference to health and performance. Anatomy of human body, Physiological response to work; metabolic response;
neuromuscular response; respiratory response; circulatory response; thermoregulatory response; work schedule and
body rhythm.
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มอ.642
MN642

ชีวกลศาสตร์ ในการทางาน
3 (3-0-9)
Occupational Biomechanics
หลักการสาคัญทางด้ านชี วกลศาสตร์ เช่ น การทางานและแรงของกล้ ามเนื้อ กลไกการบาดเจ็บและความล้ า เป็ นต้ น
เพื่ อประยุกต์ ใ ช้ ความรู้ ทางชี วกลศาสตร์ ใ นการศึ กษาและออกแบบงานชั้ นสู ง การวัดคุณลักษณะมนุ ษย์ ที่ใช้ ในทางกลศาสตร์
เครื่ องมื อวัดที่เกี่ยวข้ องกับงานชี วกลศาสตร์ การวิเคราะห์ การเคลื่ อนไหว การทางานของ ความดันในช่ องท้ อง การวิเคราะห์ แรง
กระทาต่ อร่ างกายต่ างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ลักษณะข้ อต่ อของร่ างกายการเคลื่อนไหวและข้ อจากัด แบบจาลองทางชี วกล
ศาสตร์ เพื่ อวิเคราะห์ แรง เทคนิคที่ใช้ ในการศึ กษาและการประเมินความเสี่ ยงต่ อการบาดเจ็บและเสี ยหายของระบบกระดูกและ
กล้ ามเนื้ อที่ประยุกต์ ใช้ ส าหรั บการปรั บปรุ งลักษณะงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่ อลดปั ญหาการบาดเจ็บของระบบกระดู กและ
กล้ ามเนื้อในงานทีต่ ้ องใช้ แรงจากร่ างกายทั้งในลักษณะของการนั่งหรื อยืนทางานรวมถึงการยกเคลื่อนย้ ายสิ่งของ
Essential Biomechanics principles such as muscle contraction and muscle force, mechanisms of injury and
fatigue. Applied biomechanical knowledge in advanced study and design. Human anthropometry in biomechanics,
biomechanical measurement tools, movement analysis, intraabdominal pressure, internal and external kinetics analysis,
kinematics and limitations, biomechanical models for application in industrial work redesign, both seated work and
standing work including lifting.
มอ.643
MN643

ปัจจัยมนุษย์ ทางจิตสังคมและสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
Human Psychosocial and Physical Environmental Aspects
ความรู้ เกี่ยวกับการทางานของระบบสมองของมนุษย์ ลักษณะพฤติกรรมของมนุ ษย์ และความสามารถต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ลักษณะของข้ อมูลและการติดต่ อสื่ อสารเพื่ อให้ เกิดการรั บรู้ และเข้ าใจของมนุษย์ สิ่ งกระตุ้นที่ทาให้ เกิดแรงจูงใจและ
พัฒนาการทางความคิด ความเข้ าใจเกีย่ วกับผลกระทบทางด้ านพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ ทีม่ ผี ลต่ อประสิทธิภาพในการทา
กิจกรรม ความสั มพันธ์ ระหว่ างร่ างกายและจิตใจและลักษณะทางการรั บรู้ การคิด และตัดสิ นใจของมนุษย์ ความผิดพลาดหรื อ
คลาดเคลื่อนในการตัดสินใจและปัจจัยมนุษย์ ทเี่ กีย่ วข้ อง ปัจจัยทางสิ่งแวดล้ อม เช่ น แสง เสี ยง อุณหภูมิ อากาศ และการสั่ นสะเทือน
เป็ นต้ น ทีม่ ผี ลต่ อการรับรู้ ของมนุษย์ การประเมินและวัดภาระงานทางด้ านความคิดและจิตใจของมนุษย์
Human brain and behavior. Personality and human behavior. Psychophysical factors and work, e.g. Perception
and work behavior. Learning, attitude, social values and work satisfaction. Psychosocial factors and work. Effect of
environment on physical and mental conditions. Psychosocial/ psychophysical measurement and evaluation. Stress and
physical and mental response. Psychosocial and psychophysical factors and health problems.
มอ.644
MN644

การวิเคราะห์ และออกแบบงาน
3 (3-0-9)
Work Analysis and Design
ความหมายของงานและระบบงาน การวัด การวิเคราะห์ และอธิบายลักษณะงานหรื อกิจกรรมของมนุษย์ ในสภาพจริง
วิเคราะห์ ความเกี่ยวข้ องของมนุษย์ ในระบบงาน เทคนิคการวิเคราะห์ กิจกรรม การวิเคราะห์ งาน การวิเคราะห์ หน้ าที่ของมนุษย์ ที่
สัมพันธ์ กบั องค์ ประกอบต่ างๆ ในระบบงาน การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวร่ างกายที่เหมาะสมด้ วยเทคนิคต่ างๆ การออกแบบ
องค์ ประกอบของระบบงานให้ สอดคล้ องกับคุณลักษณะต่ างๆ ของมนุษย์ ท้งั คุณลักษณะทางร่ างกาย การรับรู้ และจิตใจ การออกแบบ

22

สถานีงานและพื้นที่ทางาน การประเมินประสิ ทธิภาพของการทางาน การใช้ แบบจาลองต่ าง ๆ ในการประเมินและปรั บปรุ งงาน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับความสามารถของมนุษย์
The meaning of job, task and work systems. Measurement, analysis and characterization of human works or
activities in real conditions. Analysis of the human interaction in work system. Techniques for studying work activity and
task analysis. Evaluations of human relationships with the various components in a work system. Method study, time study,
and human body movement analysis techniques. Designs of work systems compatible with human characteristics in
physical, psychological and cognitive. Designs of workspace and workstation. Evaluations of human works. Use of
simulation models to evaluate and improve human works compatible with abilities of humans.
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ.645
MN645

สุ ขภาพในการทางาน ความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ทดี่ ี
3 (3-0-9)
Occupational Hygiene, Safety and Well-Being
ความหมาย ความสาคัญของงานด้ านสุ ขภาพและความปลอดภัย ในการทางาน กฎหมายและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องทั้ง
ในและต่ างประเทศ ประเภทของอันตรายต่ อสุ ขภาพในการทางาน อันตรายด้ านกายภาพ เช่ น เครื่ องจักร อาคาร เป็ นต้ น อันตราย
ด้ านสารเคมี อันตรายด้ านชีวภาพ อันตรายด้ านจิตสังคม รวมถึงอันตรายจากมลพิษและสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ อันตรายจากอุบัติเหตุและ
โรคจากการทางาน การประเมินอันตราย การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงและการควบคุม การบริหาร จัดการเพื่ อควบคุมความเสี่ ยงและ
ป้องกันการสู ญเสีย การบริหารจัดการด้ านคุณภาพชีวิตในการทางาน มาตรฐานคุณภาพด้ านการบริหารจัดการความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้ อม การส่ งเสริมคุณภาพชีวติ ในการทางาน การออกแบบและเลือกใช้ วสั ดุอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
All workplaces have responsibility in protecting the health of their employees and the health of the general
public through control of their working environment. This course is designed to provide management tool in the
industrial setting and enables management to comply with governmental regulations and to meet the increasing demands of
employees for information on potential health risks associated with their job. Quality of work life, personal protective
equipment (PPE) design and selection are included in the course.
มอ.646
MN646

ปฏิบัตกิ ารทางชีวกลศาสตร์ และสรีรวิทยาในการทางาน
1 (0-3-0)
Biomechanics and Work Physiology Lab
การศึ กษาเรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบัติการใช้ เครื่ องมื อและเทคนิคต่ างๆ ในการวัดและวิเคราะห์ ทางด้ านการยศาสตร์ ตาม
ทฤษฏีของชี วกลศาสตร์ และสรี ร วิทยาในการทางาน ปฏิบัติการจะครอบคลุมการวัดคุณลักษณะที่สาคัญของมนุษย์ ที่ใช้ ในการ
ออกแบบ การวิเคราะห์ ผลกระทบจากการทางานของมนุษย์ ด้วยหลักการทางชีวกลศาสตร์ และสรี ร วิทยา เช่ น การเคลื่อนไหว การ
ทางานของกล้ ามเนื้อ การตอบสนองของร่ างกาย การหายใจและเผาผลาญอาหาร อุณหภูมิของร่ างกาย การประเมินความล้ าและการ
ฟื้ นตัว รวมถึงเทคนิคทางจิตฟิ สิกส์
Biomechanical and physiological modeling and measurement techniques useful in the study and mitigation
of physical stressors in the industrial workplace and for preventing neuromuscular system, tissue and joint biomechanics
from musculoskeletal disorders in manual work. The topics also include physical characteristics of people and their
response to their activities and their environments with particular reference to health and performance.
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มอ.647
MN647

ปฏิบัตกิ ารเครื่ องมือและวิธีการวัดการทางาน
1 (0-3-0)
Work Measurement and Instrumentation Lab
การศึ กษาเรี ยนรู้ และฝึ กปฏิ บัติก ารใช้ เครื่ องมื อ และตัวจับ สั ญญาณต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึ กษาวิธี การท างาน
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา เพื่อใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินและออกแบบสถานีงาน
พื้นที่ทางาน และเครื่ องมื ออุปกรณ์ ที่ใช้ ในการทางาน การฝึ กฝนเทคนิคและวิธีการสารวจงาน การสร้ างแบบจาลองต่ างๆ เพื่ อ
ประเมินประสิทธิภาพในการทางาน นอกจากการใช้ เครื่ องมือวัดต่ างๆ แล้ วยังจะได้ เรียนเทคนิคการสุ่ มตัวอย่ าง การใช้ แบบสอบถาม
การสั มภาษณ์ วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ ประมินความเสี่ ยงและแนวโน้ มทางระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา
สุ ขภาพทั้งร่ างกายและจิตใจ
This course provides a practical skill for the students to acquire various kinds of biosignals by sensors. Time
motion study is one of the significantly topics as it can give a valuable information for estimating and designing the work
stations, working area and suitable tools for the workplace. Moreover, training technique and modelling may use as a tool
for evaluation a system performance. The possibility in use Questionnaire and interviewing forms can also provide the
optimize solutions.
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ.648
MN648

หัวข้ อปัจจุบันในด้ านการยศาสตร์
3 (3-0-9)
Current Topics in Ergonomics
การศึ กษาและติดตามปั ญหาทางด้ านการยศาสตร์ ที่กาลังได้ รับความสนใจหรื อเป็ นไปตามความสนใจจากสั งคม
ผู้เรียนจะได้ รับคาแนะนาในเบื้องต้ นเพื่อให้ สามารถศึกษาค้ นคว้ าเพื่อกาหนดขอบเขตของหัวข้ อที่น่าสนใจในสถานการณ์ ปัจจุบัน
ทาการศึกษารวบรวมความรู้ ทมี่ อี ยู่เพื่ออธิบายปัญหาต่ างๆ เหล่ านั้น ทาการวิเคราะห์ และอภิปรายความรู้ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอน
และเพื่อนร่ วมชั้นเรียน รวมถึงสรุปความรู้ ทไี่ ด้ รับจากการค้ นคว้ า เพื่อนามาเสนอแนะให้ เกิดประโยชน์ ต่อปัญหาที่กาลังได้ รับความ
สนใจอยู่ รวมถึงการให้ คาแนะนาองค์ ความรู้ ทยี่ งั คงต้ องได้ รับการศึกษาเพิม่ เติมในอนาคตเพื่อนามาใช้ ประโยชน์ ต่อการพัฒนางาน
และความต้ องการความรู้ ทางด้ านการยศาสตร์ ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ จากปัญหาจริง ผู้เรียนจะต้ องจัดทา
รายงานสรุปการศึกษาด้ วยลักษณะงานเขียนเชิงวิชาการและนาเสนอการศึกษาค้ นคว้ าอย่ างละเอียด
Studying and monitoring an interesting problem related to ergonomics. Students will be instructed in basic
research to be able to determine the scope of the topic of interest in the current situation. Gathering knowledge and researches
available to explain those issues to discuss with instructors and classmates. Summarizing the knowledge gained from the
researches to give recommendations for improving and solving the interesting problem. Advising future researches related
to the problem of interest for developing works and knowledge of ergonomics. Students will learn and be taught based on the
real problem. They are required to prepare and submit a report summarizing the study with the academic writing style and
to present the study in details.
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หมวดวิชาการจาลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ.650
MN650

วิธีทดลองทางสรีรวิทยาและเครื่ องมือ
3 (1-6-5)
Experimental Method in Physiology and Instruments
วิธีทดลองทางสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลื อด ระบบประสาท ระบบกล้ ามเนื้อและโครงร่ าง ระบบหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ไตและการขับถ่ าย ระบบต่ อมไร้ ท่อและการสื บพันธุ์ แนวคิดพื้นฐานของการตรวจวัดการทางานของร่ างกาย
ได้ แก่ เครื่ องกระตุ้ น เครื่ อ งตรวจจับ สั ญญาณ เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณทางชี ว ภาพ เครื่ องขยายสั ญ ญาณอิเล็กโทรด การประมวล
สัญญาณไฟฟ้ า ความต่ างศักย์ ไฟฟ้ าของเยื่อเซลล์ และช่ องอิออน การประยุกต์ หลักฟิ สิ กส์ ตรวจวัดการไหลของเลือด ความดันเลือด
การเต้ นของหัวใจ การหดตัวของเซลล์ กล้ ามเนื้อลาย เป็ นต้ น
Experimental methods in physiology including cardiovascular , nervous , respiratory , gastrointestinal ,
kidney and urinary excretion, endocrine and reproductive systems. Basic concepts of functional recorders such as
stimulator, detector , biosensor, amplifier, electrode, signal processing, voltage differences of cell membrane and ion
channels. Application of physics in blood flow measurement, blood pressure, cardiac beating, muscular contraction etc.

รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ.651
MN651

ชีวกลศาสตร์ ของมนุษย์
3 (3-0-9)
Human Biomechanics
หลักการกลศาสตร์ ของร่ างกายมนุษย์ ได้ แก่ สถิตยศาสตร์ และพลศาสตร์ ความแข็งแรงของโครงสร้ างกระดูก วิทยา
กระแสพื้นฐาน ระบบการไหลเวียนของเลือด, วงจรการทางานของหัวใจเพื่อสู บฉีดเลือด กลศาสตร์ การหายใจ การไหลผ่ านตัวกั้น
ของสมอง การสร้ างและการดูดซึมกลับของสารน้า การเคลื่อนไหวของร่ างกาย การจาลองแบบได้ แก่ การประยุกต์ ชีวกลศาสตร์ ใน
ระบบร่ างกายและกายอุปกรณ์
Principle of biomechanics : statics and dynamics, strength of skeletal materials and basic of rheology such as
blood circulation system, cardiac cycle, cardiodynamics, mechanics of respiration, transport of blood brain barrier, fluid
formation and absorption, placental transport, human movement Application of human biomechanics and prosthetics.
มอ.652
MN652

วิศวกรรมทางการแพทย์ ของเซลล์ และเนื้อเยื่อ
3 (3-0-9)
Cell and Tissue Medical Engineering
แนวคิดพื้นฐานในวิศวกรรมทางการแพทย์ ของเซลล์ และเนื้อเยื่อ ได้ แก่ การทางานของเซลล์ กระบวนการซ่ อมแซม
ตนเอง การสร้ างเนื้อเยื่ อและอวัยวะใหม่ การเกาะจับของไลแกนด์ กับตัวรั บ การเคลื่ อนที่ของเซลล์ การไหลผ่ านเข้ าเซลล์ ของ
แคลเซี ยมและอิออนอื่นๆ การขนส่ งของเซลล์ และการเคลื่ อนที่ เทคนิคการเลีย้ งเซลล์ และเนื้อเยื่ อ การเปลี่ยนอวัยวะและวิทยาการ
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ของเซลล์ ต้นกาเนิด อิทธิพลของฮอร์ โมน โปรตีนและตัวเร่ งสร้ างการเติบโต กระบวนการกาจัดของตัวรับ การควบคุมกระบวนการ
เมแทบอลิสม การประยุกต์ วศิ วกรรมทางการแพทย์ เช่ น กระบวนการปรับแต่ งจาลองรู ปแบบของเซลล์ กล้ ามเนื้อหัวใจและกระดูก
Basic concept for medical engineering of cell and tissue: cell function , repair mechanism, healing process,
ligand binding and receptor, migration of cell, influx of intracellular calcium and other ions, transporter and movement,
cell and organ culture, organ transplant and stem cell, influences of hormone protein and growth factor, scavenger of
receptor , control of metabolism. Application of medical engineering in remodeling process of cardiocytes and bone.
มอ.653
MN653

การประมวลสัญญาณประสาทและการส่ งผ่านสัญญาณประสาท
3 (3-0-9)
Neural Signal Processing and Neural Transmission
การกาเนิดสัญญาณไฟฟ้ าของเซลล์ ประสาทและการนาสัญญาณไฟฟ้ า การส่ งผ่ านสั ญญาณ ความถี่และความสู ง การ
ประมวลสัญญาณไฟฟ้ าของเซลล์ ประสาท รู ปแบบจาลองของสัญญาณชนิดเวลาต่ อเนื่อง สัญญาณเวลาวิยุตและสัญญาณเชิงสุ่ ม การ
ส่ งผ่ านสั ญญาณประสาทโดยการรวมและแยกสั ญญาณ ความสั มพันธ์ ของสั ญญาณประสาทและกระบวนการชั กนาของสารสื่ อ
ประสาทการชักนาสัญญาณในเซลล์ โดยลาดับขั้น การไหลผ่านของอิออนและความต่ างศัยก์ ไฟฟ้ าของเซลล์ ประสาท
Generation of neural signal, neural conduction and synaptic transmission , frequency and amplitude, neural
signal processing , modeling of continuous-time signals , discrete-time signals and stochastic signals, convergence and
divergence of signals, relationship between neural signal and neurotransmitter induced process, signal transduction cascade,
ionic flux and voltage difference of neuron .
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

มอ.654
MN654

แบบจาลองทางสรีรวิทยาและชีวการแพทย์
3 (3-0-9)
Physiology and Biomedical Modeling
การใช้ หลักการการจาลองรู ปแบบทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ ข้อมูลของกระบวนการทางสรีรวิทยา ได้ แก่ การ
ขนส่ งของเซลล์ จลนพลศาสตร์ ของเอ็นไซม์ การควบคุมกลไกป้ อนกลับ สั ญญาณของช่ องอิออน การกระตุ้นของเซลล์ การนา
สั ญ ญาณไฟฟ้ า และการเคลื่ อ นที่ ข องสั ญ ญาณ แรงตึง และกระบวนการหดตั ว ของกล้ า มเนื้ อ จลนศาสตร์ ก ารไหลของเลื อ ด
จลนศาสตร์ การทางานของหัวใจ การซึมผ่านและขนส่ งก๊ าซ การจับออกซิเจนและฮีโมโกลบินสรีรวิทยากรด-ด่ าง, ออสโมลาลิตี และ
การเปลีย่ นแปลงของความดัน
Principle of mathematical modeling and data analysis of physiology process such as cellular transport, enzyme
kinetics, feedback control, ion channel signals , cell excitation, electrical conductionand propagation , tension and E-C
coupling , hemodynamic, cardiodynamics, gas diffusion and transport, hemoglobin binging to oxygen, acid-base
physiology, osmolality and pressure changes.
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มอ.655
MN655

หัวข้ อพิเศษทางจาลองรู ปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 1
3 (3-0-9)
Special Topics in Physiological Modeling and Medical Engineering 1
เป็ นวิชาเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาการใหม่ ๆ ทางด้ านจาลองรู ปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่น่าสนใจ

เป็ นพิเศษ
Studies on the new technology of special interest in Physiological Modeling and mechanics engineering.
มอ.656
MN656

หัวข้ อพิเศษทาง จาลองรู ปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ 2
3 (3-0-9)
Special Topics in Physiological Modeling and Medical Engineering 2
เป็ นวิชาเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาการใหม่ ๆ ทางด้ าน จาลองรู ปแบบสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่น่าสนใจ

เป็ นพิเศษ
Studies on the new technology of special interest in Physiological Modeling and mechanics engineering.
มอ.900
MN900

วิทยานิพนธ์
48 หน่ วยกิต
Dissertation
การพัฒนาองค์ ความรู้ จากวิชาที่เรียนมาโดยสามารถ ตั้งคาถาม ตั้งสมมติฐาน ตั้งวัตถุประสงค์ จนกระทั่งหาวิธีการ
ทดสอบเพื่อตอบคาถามสมมติฐานนั้นมาสร้ างโครงการวิจยั ด้ วยตนเองภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษา รวมถึงการดาเนินการ
วิจยั ตามขั้นตอนดังกล่ าวเพื่อให้ สาเร็จลุล่วงยังวัตถุประสงค์ ทตี่ ้งั ไว้ อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
โดยเนื้อหาของการเขียนวิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับหัวข้ อหรื อปัญหาทางวิศวกรรมทางการแพทย์ สาขาใดสาขาหนึ่ง ได้ แก่ สาขาวิชาชีวกล
ศาสตร์ สาขาวิชาการประมวลผลสั ญญาณทางการแพทย์ สาขาวิชาปั จจัยมนุษย์ ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์ สาขาวิชาการ
จาลองทางสรี รวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ งานวิจัยต้ องเป็ นการดาเนินงานภายใต้ การแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึ กษา เป็ น
อาจารย์ ประจาของคณะใดคณะหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ทั้งนีร้ วมถึงการนาเสนอวิทยานิพนธ์ ในรู ปแบบต่ างๆ และการเขียนรายงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ โดยมีจริยธรรมในการทา
วิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
Knowledge development from this course is able to set the problem, hypothesis, objective and experimental
method to answer the research hypothesis yourself and under suggestion from advisor as well as achieve research
objectives and set up innovation in medical engineering field. The content of thesis writing is a topic from one of medical
engineering departments such as biomechanics, biomedical signal processing, human factors in engineering and
ergonomics, and physiological & medical engineering modeling. Research work is operated and consulted by advisors.
The advisors come from one of faculty of engineering, medicine, allied health science, and public health. Thesis
presentation and publication writing are introduced.
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
- ไม่ มี 5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิจยั และการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การสร้ างโครงการวิจัยและดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ การเขียน
วิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ก่ อให้ เกิดประโยชน์ ในการใช้ งานจริง หรื อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจัย และจริยธรรมในการ
เผยแพร่ ผลงานวิชาการ มีการเผยแพร่ ให้ สาธารณชนได้ รับทราบในรู ปแบบการประชุ มวิชาการ หรื อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่มี
มาตรฐาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ท ฤ ษ ฎี ที่ น า ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น ก า ร ท า วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ต ล อ ด ทั้ ง มี ค ว า ม
เชี่ ย วชาญในการใช้ เครื่ อ งมื อ โปรแกรม ในการทาวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง สามารถเป็ นต้ น แบบในการพัฒ นาต่ อ ได้ โดยมีข อบเขต
วิทยานิพนธ์ ทสี่ ามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผลงานทีไ่ ด้ มปี ระโยชน์ ต่อสาธารณชนทั้งงานพื้นฐานและงานประยุกต์
5.3 ช่ วงเวลา
แผนการศึกษา แบบ 1.1 ปี การศึกษาที่ 1 – 3
แผนการศึกษา แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ปี การศึกษาที่ 2 – 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
5.4.1 แผนการศึกษา แบบ 1.1
48
หน่ วยกิต
5.4.2 แผนการศึกษา แบบ 2.1
36
หน่ วยกิต
5.4.3 แผนการศึกษา แบบ 2.2
48
หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ และการสอบวัดคุณสมบัติ
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 1.1 สามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ต้งั แต่ ภาคแรกทีเ่ ข้ าศึกษา
(2) นักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่
น้ อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ มีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต และมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(3) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทย
(4) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่ อคณะกรรมการบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 5 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ า
โครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(5) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้ สอบวิท ยานิพนธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ต รระดับ บัณ ฑิตศึ กษาของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
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(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
(1) นักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 1.1 สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติ ได้ ต้งั แต่ ภาคแรกทีเ่ ข้ าศึกษา
(2) นักศึกษาแผนการศึ กษาแบบ 2.1 มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติเมื่อศึกษาและสอบผ่ านรายวิชาในรายวิชาบังคับ
และรายวิชาเลื อก จานวน 12 หน่ วยกิต และนักศึ กษาแผนการศึ กษา แบบ 2.2 มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติเมื่ อศึ กษาและสอบผ่ าน
รายวิชาในรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก จานวน24 หน่ วยกิต ทั้งนีน้ ักศึ กษาทั้งสองแผนจะต้ องสอบได้ ไม่ ต่ากว่ าระดับ B (ค่ า
ระดับ 3.00) ในแต่ ละวิชา และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(3) การสอบวัดคุณสมบัตปิ ระกอบไปด้ วยการสอบข้ อเขียน และการสอบปากเปล่ า
(4) นักศึกษาจะต้ องสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา และผลการสอบทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้ ในระเบียน
5.5.4 การได้ รับปริญญามหาบัณฑิต
นักศึ กษาที่ประสงค์ จะรั บปริ ญญามหาบัณฑิต ต้ องแสดงความจานงและต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ให้ โ อนไปศึ ก ษาในหลัก สู ต รปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต แทน โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษารายวิช าและท า
วิทยานิพนธ์ ให้ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตรปริญญามหาบัณฑิต
5.6 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงให้ คาปรึกษาต่ อสัปดาห์ จัดทาบันทึกการให้ คาปรึกษา
5.7 กระบวนการประเมินผล
ประเมินจากความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ ทบี่ ันทึกในสมุดให้ คาปรึกษาโดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาและประเมินจาก
รายงานทีม่ กี ารนาเสนอต่ อคณะกรรมการในลักษณะของการสอบการนาเสนอทีม่ อี าจารย์ สอบไม่ ตา่ กว่ า 5 ท่ าน
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยวิชาดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับ
ไม่ ต่ากว่ า B
เท่ านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า B ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับ
ภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรื อระดับต่ากว่ า B ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้ งหลังนี้จะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า B ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนด
ไว้ เป็ นอย่ างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คื อ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามา
คานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่ าน)
และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
ให้ กาหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
คณะฯทีจ่ ะต้ องทาความเข้ าใจตรงกัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรม การพิจารณาความ
เหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึ กษา ควรเน้ นการทาวิจัยสั มฤทธิผลของการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต ทีท่ าอย่ างต่ อเนื่องและนาผลวิจยั ทีไ่ ด้ ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสู ตรแบบครบ
วงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและหน่ วยงานโดยองค์ กรระดับสากล โดยการวิจยั จะดาเนินการดังต่ อไปนี้
(1) ภาวการณ์ ได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ ละรุ่นทีจ่ บการศึกษา ในด้ านของระยะเวลาในการหางานทา
ความเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
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(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสัมภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
บั ณ ฑิ ต ที่ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เ ข้ า ท า ง า น ใ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร นั้ น ๆ ใ น ค า บ ร ะ ย ะ เ ว ล า
ต่ าง ๆ เช่ น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้ น
(3) การประเมินตาแหน่ ง หรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพ ในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาทีเ่ รียนรวม ทั้งสาขาอื่น ๆ
ที่กาหนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่ องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในปรั บ
หลักสู ตรให้ ดยี งิ่ ขึน้ ด้ วย
(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีม่ าประเมินหลักสู ตร หรื อ จากอาจารย์ พเิ ศษ ต่ อความพร้ อมของนักศึกษาใน
การเรียน และคุณสมบัตอิ ื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความ รู้ ของนักศึกษา
(6) ผลงานของนัก ศึ กษาที่วัดเป็ นรู ปธรรมได้ อาทิ (ก) ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ท้ังในงานประชุ มวิชาการ และ/หรื อ
วารสารวิชาการ (ข) จานวนสิทธิบัตร (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม
และประเทศชาติ (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์ กรทีท่ าประโยชน์ ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 การสาเร็จการศึกษา
(1) ล ง ท ะ เบี ย น ศึ ก ษ า ร า ย วิ ช า แ ล ะ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ โด ย มี ห น่ ว ย ค ร บ ต า ม โค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร ดั ง นี้
แผนการศึกษาแบบ 1.1 ลงทะเบียนรายวิชา ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต แผนการศึกษาแบบ 2.1 ลงทะเบียนรายวิชา
ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต และแผนการศึกษาแบบ 2.2 ลงทะเบียน
รายวิชา ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต และวิทยาพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
(2) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
(3) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
(4) ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) สาหรับแผนการศึกษาแบบ 2.1 และ แบบ 2.2
(5) ได้ ร ะดั บ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
(6) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงาน
ได้ รับการยอมรับให้ ตพี ิมพ์ ในวารสาร หรื อ สิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ โดยนักศึกษาแผนการศึกษา แบบ 1.1 ผลงาน
วิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื อได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารระดับนานาชาติทมี่ กี รรมการภายนอก
มาร่ วมกลัน่ กรอง (peer review) ก่ อนการตีพมิ พ์ อย่ างน้ อย 2 เรื่ อง และนักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 ผลงาน
วิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื อได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารระดับนานาชาติทมี่ กี รรมการภายนอก
มาร่ วมกลัน่ กรอง(peer review) ก่ อนการตีพมิ พ์ อย่ างน้ อย
1 เรื่ อง โดยผลงานนีจ้ ะต้ องได้ การรับรองจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(7) ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่น ๆ ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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