
ประวตัิและผลงาน 
1. ช่ือและนามสกุล 

ช่ือ นางปรียา  นามสกุล  อนุพงษอ์งอาจ  
ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์ 
ต าแหน่งบริหาร  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกนัคุณภาพการศึกษา  

คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์
 โทรศพัท ์ 086-407-1672 
2. ประวตักิารศึกษา 

ระดบัปริญญาโท       วทม. (ฟิสิกส์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2534  
ระดบัปริญญาตรี       กศบ. (ฟิสิกส์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2528 

3. ประวตักิารท างาน 

มหาวทิยาลยัรังสิต  แขวง/ต าบล หลกัหก  เขต/อ าเภอ เมือง  จงัหวดั ปทุมธานี  รวมอายุงาน  
24 ปี (นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ถึงปัจจุบนั) 

4.     งานสอน 

 สอนวชิาฟิสิกส์ 1 (PHY121)  ใหก้บัวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 สอนวชิาฟิสิกส์ 2 (PHY223) ใหก้บัวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 สอนวชิาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (PHY224) ใหก้บัวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต 
 สอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2 (PHY133) ให้กับกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 สอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป2 (PHY133) ให้กบักลุ่มคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 สอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป1 (PHY132) ให้กบักลุ่มคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 สอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น (PHY131) ให้กบันกัศึกษาสาขาเคมีประยุกต ์

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 สอนวิชา Introductory Physics  (IPH131) ให้กบัวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยั

รังสิต 
 สอนวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  (PHY135) ให้กับคณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 



5.  เอกสารประกอบการสอน หนงัสือ หรือต ารา 

 หนงัสือฟิสิกส์ 1  ฟิสิกส์ทัว่ไป 1   ส าหรับนักศึกษาวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์การแพทย ์ 

 ปรียา อนุพงษ์องอาจ. (2557). ฟิสิกส์ 2 (PHY223). พิมพ์คร้ังท่ี 18. โรงพิมพ์ ส านัก
บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิตเมืองเอก 
ปทุมธานี 12000. 459 หนา้.  

 ปฎิบติัการฟิสิกส์ 2 และฟิสิกส์ทัว่ไป 2 ส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์การแพทย ์ 

 เอกสารประกอบการสอนวชิาฟิสิกส์ 1 โจทยแ์บบฝึกหดัพร้อมวธีิท า 
 Physics Laboratory Manual  PHY 121  
 Physics Laboratory Manual  PHY 223 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 PHY121 ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษา

วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ 2 PHY223 ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษา

วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนวชิาฟิสิกส์ เบ้ืองตน้ PHY131 
 

6. งานวจิยั 

 งานวจิยัเร่ืองชุดการเรียนส่ืออิเล็กทรอนิกส์รายวชิาฟิสิกส์ 2 (ไฟฟ้า แม่เหล็ก) 
 งานวิจยัเร่ืองชุดการเรียนส่ืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 เร่ือง คล่ืน เสียงและแสง ทุน

วจิยัจากศูนยส์นบัสนุนการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
 งานวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 

เร่ือง “พลศาสตร์” ทุนวจิยัจากศูนยส์นบัสนุนการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
 งานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ของนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 ทุนวิจยัจากศูนยส์นับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลยั
รังสิต  

 งานวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 
เร่ือง “การเคล่ือนท่ีของวตัถุแข็งเกร็ง” ทุนวิจยัจากศูนยส์นับสนุนการเรียนการสอน 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

 งานวิจยัเร่ืองการพฒันาระบบตรวจวดั  บนัทึกผลและแสดงผลของเคร่ืองตรวจวดัเสียง
การท างานของหวัใจ  ดว้ยระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 



 งานวจิยัเร่ืองการพฒันาระบบควบคุมของเคร่ืองดูดของเหลวโดยใชไ้มโครคอนโทรเลอร์  
 งานวจิยัเร่ืองการพฒันาชุดทดลองเร่ืองการก าทอนของคล่ืนในท่ออากาศ ทุนวิจยัจากศูนย์

สนบัสนุนการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
 งานวจิยัเร่ืองการพฒันาชุดทดลองเร่ืองคุณสมบติัของแสงเชิงเรขาคณิต รายวชิา PHY224   

                   ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 ทุนวจิยัจากศูนยส์นบัสนุนการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 

 งานวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดทดลองเร่ืองปรากฎการณ์โฟโตอิ้เล็กทริก  รายวิชา PHY224 
ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 ทุนวจิยัจากศูนยส์นบัสนุนการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
7.  ผลงานตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิยัและบทความทางวชิาการ 

 T. Kaewgan, P. Anupongonarch, A. K.Roongprasert, Design and construction of a 
compact model of median cubital vein transilluminator . (2016) The 9th Biomedical 
Engineering International Conference (BMEiCON-2016). Paper ID 1-1570310264 

 T. Kaewgan, K.Yantapan, P. Anupongonarch, , Multi-function Electrical Safety 
Tester for Medical Equipment Application . (2016) The BME-HUST 2016 Third 
International Conference on Biomedical EngineeringBiomedical Engineering 
International Conference. 

 T. Kaewgun. P. Anupongonarch, A. Kittipongtornchai, Design and Construct the 
Median Cubital Vein Transillumination Device by Using LED. (2015) The 2015 
Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2015). Paper ID 1-
1570215056 

 P. Anupongongarch, K.Khaosomboon, T. Keawgun. Design and Construct the 
Median Cubital Vein Transillumination Device by Using LED. .(2015) The 2015 
Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2015). Paper ID 1-
1570215056 

 T. Kaewgan, P. Anupongonarch, A. Kittipongtornchai, P. Jaroensuk. A Study on the 
Design and Construction an Electrical Safety Tester for Medical Equipment. 
Academic Science and Technology Conference ASTC2013, p34. 

 T. Kaewgan,  P. Anupongonarch, T. Yuenman, S. Inchan. A Study on the Design and 
Construction of the Phototherapy. Proceedings of  Biomedical Engineering  
Conference (BMECON2013), p29. 



 ปรียา อนุพงษ์องอาจ. การออกแบบชุดทดลองเร่ืองคุณสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต 
รายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2. วารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยั
รังสิต. ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2558. โรงพิมพ์ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต. หนา้ 10-22.  

 ปรียา อนุพงษ์องอาจ, เสมา สอนประสม. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส าหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เร่ือง “การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง”. วารสาร
พฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต. ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2555. โรง
พิมพศ์ูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต. หนา้ 69-82.  

 ปรียา อนุพงษ์องอาจ, ธวชั แกว้กณัฑ์, ณัฐนนัท์ ประสาททอง, ปิยะพงค์ สบายสุข, ณัฎฐ
ภทัร สายสะอุด. (2555). การศึกษาการออกแบบและสร้างเคร่ืองไฮเปอร์เทอร์เมีย. 
Proceeding of The 4th Biomedical Engineering Conference (THAI BMECON 2012), 
กรุงเทพ. หนา้ 123-126.   

 ปรียา อนุพงษอ์งอาจ, ธวชั แกว้กณัฑ,์ เอกรัตน์ อุปถมัภ,์ คมกฤษฎ์ิ อาชาวุฒิ. การออกแบบ
และสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิและวัดความช้ืนของตู้อบทารก. วารสารสมาคมอุปกรณ์
การแพทยไ์ทย. ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 28 มกราคม-เมษายน 2555. ศูนยว์ิจยัและพฒันาอุปกรณ์ชีว
การแพทย ์สถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลยัมหิดล. โรงพิมพ ์บริษทั เอสทีซี 
มีเดีย & มาเก็ตต้ิง จ  ากดั. หนา้ 13-20.  

 ปรียา อนุพงษ์องอาจ. การพัฒนาชุดทดลองเร่ืองการก าทอนของคลื่นในท่ออากาศ. 
วารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรังสิต. ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 
2554. โรงพิมพศ์ูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรังสิต. หน้า 5 -
19. 

 ปรียา อนุพงษอ์งอาจ, เสมา สอนประสม. ชุดการเรียนส่ืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 
เร่ือง คลืน่ เสียงและแสง.  วารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรังสิต ปีท่ี 2 ฉบบั
ท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2551.โรงพิมพ์ศูนย์สนับสนุนและพฒันาการเรียนการสอน 
มหาวทิยาลยัรังสิต. หนา้ 38-52. 

 ปรียา อนุพงษ์องอาจ, เสมา สอนประสม . การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส าหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เร่ือง “พลศาสตร์”. วารสารพฒันาการเรียนการสอน 
มหาวทิยาลยัรังสิต ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2552. โรงพิมพศ์ูนยส์นบัสนุนและ
พฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต. หนา้ 15-25. 

 ปรียา อนุพงษอ์งอาจ. ปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ของนักศึกษา
คณะวศิวกรรมศาสตร์ ช้ันปีที่ 1. วารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรังสิต ปีท่ี 



3 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2552. โรงพิมพศ์ูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการ
สอน มหาวทิยาลยัรังสิต. หนา้ 35-44. 

 นนัทชยั ทองแป้น, ธวชั แกว้กณัฑ์, ปรียา อนุพงษอ์งอาจ, กรวิภา ทองป้ัน, ฐาปนี ยืนมัน่. 
การศึกษาการออกแบบและสร้างเคร่ืองนบัแยกชนิดเม็ดเลือดขาว. Proceeding of The 5th 
Biomedical Engineering Conference (THAI BMECON 2012), โรงแรมดิเอมเมอรัล รัช
ดา กรุงเทพ. หนา้ 92-97. 

 ธวชั แกว้กณัฑ์, ปรียา อนุพงษ์องอาจ, ฐาปนี ยืนมัน่, สุธาสินี อินทร์จนัทร์, รุงนภา พุ่ม
สมบติั, พริษฐ อารีหทยัรัตน์. การศึกษาการออกแบบและสร้างเคร่ืองวดัความเขม้แสงสีน ้ า
เงินของเคร่ืองบ าบดัดว้ยแสงในการรักษาภาวะตวัเหลืองของทารกแรกเกิด. Proceeding of 
The 5th Biomedical Engineering Conference (THAI BMECON 2013), โรงแรมดิเอม
เมอรัล รัชดา กรุงเทพ. หนา้ 29-34. 

 ธวชั แกว้กณัฑ์, ปรียา อนุพงษอ์งอาจ, อริสรา กิตติพงศธรชยั, พชัรา เจริญสุข. การศึกษา
การออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบความปลอดภยัทางไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองมือแพทย์ . 
The 1st Academic Tecnology Conference (ASTC2013) หนา้ 34. 

 

8.  อนุสิทธิบัตร 

 ปรียา อนุพงษอ์งอาจ. (2559). อนุสิทธิบตัรเลขท่ี 150300113 เคร่ืองส่องดูเส้นเลือดด า
บริเวณขอ้พบัของขอ้ศอก. ส านกัสิทธิบตัร กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย.์ 
9 หนา้ 

 ปรียา อนุพงษอ์งอาจ. (2558). อนุสิทธิบตัรเลขท่ี 1403000326 ชุดทดลองเร่ืองคุณสมบติั
ของแสงเชิงเรขาคณิต ส านกัสิทธิบตัร กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย.์ 7 
หนา้.  

 ปรียา อนุพงษอ์งอาจ. (2557). อนุสิทธิบตัรเลขท่ี 1303000604 ชุดทดลองเร่ืองการก า
ทอนของคล่ืนในท่ออากาศ. ส านักสิทธิบตัร กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย.์ 9 หนา้ 
  

9. รางวลัเกยีรตยิศ  

 เกียรติบตัรอาจารยส์อนดีเด่น 9 ปี ติดต่อกนั ปีการศึกษา 2548-2556  มหาวิทยาลัย
รังสิต ประจ าปีการศึกษา 2556  

 เกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 3 “e-learning: Courseware Designed By you” คร้ัง
ท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2554 



 เกียรติบตัรอาจารยส์อนดีเด่น 6 ปี ติดต่อกนั ปีการศึกษา 2548-2553  มหาวิทยาลัย
รังสิต ประจ าปีการศึกษา 2554  

 เกียรติบตัรอาจารยส์อนดีเด่น มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2552  
 เกียรติบตัร“อาจารย์ดีเด่นเฉพาะสาขา”  สาขาการเป็นครู  มหาวทิยาลัยรังสิต  ประจ าปี

การศึกษา 2551 

 เกียรติบตัรอาจารยส์อนดีเด่น มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2551  
 เกียรติบตัรอาจารยส์อนดีเด่น 3 ปี ติดต่อกนั ปีการศึกษา 2548-2550  มหาวิทยาลัย

รังสิต ประจ าปีการศึกษา 2551  
 เกียรติบตัรอาจารยส์อนดีเด่น มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2550  
 เกียรติบตัรรางวลัรองชนะเลิศ “e-learning: Courseware Designed By you” คร้ังท่ี 2 

ประจ าปีการศึกษา 2550 
 เกียรติบตัรรางวลัชมเชย “e-learning: Courseware Designed By you” คร้ังท่ี 1 ประจ าปี

การศึกษา 2549 
 เกียรติบตัรอาจารยส์อนดีเด่น มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2549 
 เกียรติบตัรอาจารยส์อนดีเด่น มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2548 

 


