
ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย 
(Thailand Biomedical Engineering Consortium)
การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

	ภาคีฯ	ได้พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ทั้งนักวิจัย	อาจารย์	และนิสิตนักศึกษา	ดังนี้

•	ทุนการศึกษาต่างประเทศ	:	ในระยะที่	1	(พ.ศ.	2550	–	2556)	ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงาน	ก.พ.	
จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาโท-เอก	จ�านวน	48	ทุน	และในระยะที่	2	(พ.ศ.	2557	–	2561)	
ได้ท�าการส�ารวจความต้องการทุนการพัฒนาบุคลากรของประเทศจ�านวน	80	ทุน

•	การผลิตก�าลังคน	(คณาจารย์	นักวิจัย)	ในประเทศไทย	:	ปัจจุบันประเทศไทยมีนักวิจัยและอาจารย์ด้าน	
วิศวกรรมชีวการแพทย์	จ�านวนประมาณ	390	คน	โดยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของภาคีฯ	ประมาณ	200	
คน	และปฏิบัติงานในศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ	ของ	สวทช.	ประมาณ	190	คน

•	หลักสูตร	:	ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก	ที่มุ่งเน้นด้าน	วิศวกรรมชีวการแพทย์	จัดสอน
ใน	9	มหาวิทยาลยั	โดยจ�าแนกเป็นปริญญาตร	ี4	หลักสูตร	ปริญญาโท	9	หลักสูตร	และ	ปริญญาเอก	7	หลักสูตร	
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