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หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตรชวีการแพทย 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 
 ภาษาอังกฤษ   : Master of Engineering Program in Biomedical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Engineering (Biomedical Engineering) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)    : M.Eng. (Biomedical Engineering) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะวิทยาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย มุงเนนใหมีการศึกษาแบบสห
สาขาวิชา อันประกอบดวยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข รวมถึงการ
บริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูเชิงบูรณาการ เกิดองคความรูใหมทางเทคโนโลยีการแพทย หรือ
เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทยและสาธารณสุข เพื่อตอบสนองกับความตองการของหนวยงานทาง
การแพทย ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทําใหประชากรมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา
ประเทศ 
 
ความสําคัญ 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย สามารถชวยสงเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการแพทย และการสาธารณสุขของประเทศทําใหประชากรไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อีกทั้ง
สามารถชวยเสริมความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจใหแกอุตสาหกรรมการบริการดานสาธารณสุขของประเทศ ที่มี
จุดมุงหมายในการพัฒนาประเทศไทยใหกาวเขาสูการเปนศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Hub) ระดับนานาชาติ 
ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถนําเทคโนโลยีตางๆ มาตอยอดเพ่ือผลิตอุปกรณ
การแพทยในเชิงพาณิชย 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  ผลิตบุคลากรดานวิศวกรรมชีวการแพทยระดับความชํานาญที่มีความสามารถทํางานรวม ใหคําปรึกษา 
วิเคราะห และแกปญหากับบุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุข 
 2. ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทางการแพทย และสาธารณสุข  
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 3. พัฒนางานวิจัย สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย 
 4. สรางเครือขายนักวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทยรวมกับบุคลากรสาขาอื่นที่เก่ียวของ รวมถึงสราง
ความรวมมือระหวางผูประกอบการที่ผลิตวัสดุ อุปกรณการแพทย กับโรงพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อนํา
ผลงานวิจัยไปใชจริง หรือผลิตในเชิงพาณิชย 
 5. วางแผนและผลักดันมาตรฐานทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย 
 6. วางแผนและผลักดันนโยบายการพัฒนาประเทศทางดานวิศวกรรมชีวการแพทยใหเปนวิชาชีพ 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันจันทร ถึงวันศุกร   เวลา 17.00 - 21.00 น.   หรือ 
   วันเสาร – อาทิตย   เวลา  09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมสารสนเทศ หรือ สําเร็จการศึกษาวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย อุปกรณชีวการแพทย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมสารสนเทศ ฟสิกสประยุกต ฟสิกส เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
อุปกรณการแพทย หรือมีคุณสมบัติตามความเห็นชอบของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย 
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนบุคคลวิกลจริต  
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
  
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา  2 ป  
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน   ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 
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 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น    จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์
ไดรับการวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation 
Index(TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)  และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเย่ียม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 

 W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
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สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 

 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่
จะรับปริญญา 

 2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
 3. ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 

   3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   3.2  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือ 

   3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 
(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   3.4  นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
   
โครงสรางหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    41  หนวยกิต 
    1) หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ       14 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก         15 หนวยกิต 
    4) วิทยานิพนธ        12 หนวยกิต 
  
รายวิชาในหลักสูตร  
 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการ 
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หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ
คัดเลือกและไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) 
มีดังตอไปนี้              
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
BME  600  โครงสรางและระบบรางกายมนุษยสําหรับวิศวกรชีวการแพทย    3(3-0-6)
   (Human Structure and Body Systems for Biomedical Engineer)  
   
 2.  หมวดวิชาบังคับ          14  หนวยกิต    
  สําหรับนักศึกษาท้ังสองสาขาวิชาเรียนรวมกัน  
BME  601  ระเบียบวิธีวิจัย           3(3-0-6) 
   (Research Methodolgy)  
BME  602  การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ       3(3-0-6)
   (Statistical Data Analysis)  
BME  603     แบบจําลองทางคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรของระบบรางกายมนุษย   3(3-0-6)  
   (Mathematical and Computational Modeling of Human Body Systems)  
BME  604   หลักทางวิศวกรรมชีวการแพทย       3(3-0-6)  
   (Principles of Biomedical Engineering)  
BME  605   สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย 1      1(0-3-2)
    (Biomedical Engineering Seminar I) 
BME  606   สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย 2      1(0-3-2) 
    (Biomedical Engineering Seminar II) 
 
 3. หมวดวิชาเลือก  
  ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามกลุมวิชากลุมเดียว              
  3.1 กลุมวิชาวิศวกรรมคลินิก 
BME  610  ระบบสารสนเทศทางคลินิก        3(2-3-6) 
    (Clinical Information Systems) 
BME  611  วิศวกรรมคลินิกเบ้ืองตน        3(3-0-6) 
    (Introduction to Clinical Engineering)  
BME  612  การจัดการเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและการประเมินเทคโนโลยีชีวการแพทย   3(3-0-6) 
   (Healthcare Technology Management and Biomedical Technology Assessment) 
BME  613  มาตรฐานและกฎระเบียบของเทคโนโลยีชีวการแพทย   3(3-0-6) 
   (Standards and Regulations of Biomedical Technology)  
BME  614  การบริหารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมสุขภาพ   3(3-0-6) 
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   (Quality Administration for Healthcare Industry) 
BME  615  ปญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทยในโรงพยาบาล   3(3-0-6) 
   (Biomedical Engineering Problems in Hospital) 
BME  616  การออกแบบผลิตภัณฑวิศวกรรมชีวการแพทย   3(2-3-6) 
   (Design of Biomedical Engineering Products) 
BME  617  การเปนเจาของธุรกิจและการสรางกิจการใหมทางวิศวกรรมชีวการแพทย   3(3-0-6) 
          (Entrepreneurship and New Venture Creation in Biomedical Engineering) 
BME  618  การแพทยทางไกลและระบบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส    3(3-0-6) 
   (Telemedicine and E- Health) 
BME  619  ทรัพยากรสารสนเทศการดูแลสุขภาพและการจัดการ   3(3-0-6) 
   (Health Care Information Resources and Management) 
  3.2 กลุมวิชาอุปกรณชีวการแพทย 
BME  621  ระเบียบวิธีการคํานวณทางอุปกรณชีวการแพทย   3(3-0-6) 
    (Computational Methodology in Biomedical Instrumentation)   
BME  622  อุปกรณชีวการแพทยข้ันสูง        3(3-0-6) 
       (Advanced Biomedical Instrumentations) 
BME 623  การวิเคราะหเมตริกซ         3(3-0-6) 
    (Matrix Analysis)   
BME  624  การวิเคราะหโดยวิธีไฟไนตเอลิเมนต      3(3-0-6) 
    (Finite Element Analysis)   
BME  625  ระบบภาพทางการแพทย        3(2-3-6) 
    (Medical Imaging Systems) 
BME  626  การประมวลผลภาพทางการแพทย      3(2-3-6) 
    (Medical Image Processing) 
BME  627  การประยุกตใชงานของคอมพิวเตอรในดานการแพทย   3(3-0-6) 
   (Applications of Computer in Medicine) 
BME  628  การออกแบบระบบสมองกลฝงตัว      3(2-3-6) 
   (Design of Embedded System) 
BME  629  เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวน      3(3-0-6) 
   (Noise Reduction Techniques) 
BME  630  การออกแบบอุปกรณทางการแพทยข้ันสูง    3(3-0-6) 
    (Advanced Biomedical Instrumentation Design) 
BME  631  การประมวลสัญญาณทางชีวการแพทย     3(2-3-6) 
   (Biomedical Signal Processing) 
BME  632  สัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส และสัญญาณแทรกสอด   3(2-3-6) 
    (Electronics Noise and Interfering Signals) 
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BME  633  การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกสําหรับชีวการแพทย   3(2-3-6) 
   (Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical Applications) 
BME  634  เซนเซอรสมัยใหม          3(2-3-6) 
    (Modern Sensors) 
BME  635   เร่ืองคัดสรรทางวิศวกรรมชีวการแพทย     3(3-0-6) 
    (Selected Topics in Biomedical Engineering) 
 
 4. วิทยานิพนธ (แผน ก )   
BME  699  วิทยานิพนธ                  12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 
แผนการศึกษา    

แผนการศกึษา ก แบบ ก2
(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 

ชัน้ปที ่1 ชัน้ปที ่2 
ภาคการศกึษาที ่1 

ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา         3(3-0-6)* 
         (English for Graduate Studies) 
BME 600 โครงสรางและระบบรางกายมนุษย         3(3-0-6)* 
         สําหรับวิศวกรชีวการแพทย                          
         (Human Structure and  Body Systems for 
         Biomedical Engineer)     
BME 601 ระเบียบวิธีวิจัย                           3(3-0-6) 
         (Research Methodology)                       
BME 602 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ                3(3-0-6) 
         (Statistical Data Analysis) 
BME xxx หมวดวิชาเลือก                           3(3-0-6) 

รวม   9 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
BME 603 แบบจําลองทางคณิตศาสตรและ           3(3-0-6) 
         คอมพิวเตอรของระบบรางกายมนุษย    
         (Mathematical and Computational  
         Modeling of Human Body Systems)                   
BME 604 หลักทางวิศวกรรมชีวการแพทย             3(3-0-6)
         (Principles of Biomedical Engineering)                
BME xxx หมวดวิชาเลือก                           3(3-0-6) 
BME xxx หมวดวิชาเลือก                           3(3-0-6) 

รวม  12  หนวยกิต  

ภาคการศกึษาที ่1 
BME 605  สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย 1     1(0-3-2)
          (Biomedical Engineering Seminar I) 
BME xxx  หมวดวิชาเลือก                        3(3-0-6) 
BME xxx  หมวดวิชาเลือก                        3(3-0-6) 
BME 699 วิทยานิพนธ                     6(0-18-9) 
          (Thesis) 
 
 
 
 
 

รวม  13   หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
BME 606  สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย 2     1(0-3-2)
          (Biomedical Engineering Seminar II) 
BME 699  วิทยานิพนธ                     6(0-18-9) 
          (Thesis) 
 
 
 
 

รวม   7 หนวยกิต
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คําอธบิายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือตํารา
ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Develop English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic writing to 
supplement student’s ability to read and understand technical as well as non – technical English. Course 
materials will include newspaper and journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s field 
of study. 
 
BME  600  โครงสรางและระบบรางกายมนุษยสําหรับวิศวกรชีวการแพทย    3(3-0-6) 
   (Human Structure and Body Systems for Biomedical Engineer) 
 ระบบควบคุมและหลักการพื้นฐานทางโครงสรางและรางกายมนุษยสําหรับวิศวกรชีวการแพทย โดยมีหัวขอ
ครอบคลุมในเร่ือง กายวิภาคพื้นฐานของรางกายมนุษย ระบบประสาท ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ กระบวนการ
เปล่ียนแปลงพลังงานที่เกิดข้ึนในเซลล ระบบหัวใจและการหมุนเวียนของโลหิต ระบบทางเดินหายใจ และระบบการ
กรองของไต ระบบทางเดินอาหารและระบบตอมไรทอของรางกาย  
 Control system and engineering principles of human structure and body systems. Topics include basic 
of human anatomy, nervous systems, musculoskeletal systems, metabolism, cardiovascular systems, respiratory 
systems, renal, GI systems and endocrine systems. 
  
 2. หมวดวิชาบังคับ  
BME  601  ระเบียบวิธีวิจัย                      3(3-0-6) 
   (Research Methodolgy) 
 การออกแบบการทดลองเพื่อนําไปสูการวิจัยท่ีดีตัวอยางเชน การจําลองระบบดวยคอมพิวเตอร การใช
เคร่ืองมือใหถูกตอง รวมท้ังการวางแผนโครงสรางงานวิจัยโดยภาพรวม  
 The design of research infrastructure in order to obtain an outstanding research work for example, 
simulation, experimental setup including research overall planning.  
 
BME  602  การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ           3(3-0-6)  
   (Statistical Data Analysis)  
 หลักการพื้นฐานทางความนาจะเปนเชน คอมบินาทอริกส ตัวแปรแบบสุม และฟงกชั่นของตัวแปรแบบสุม 
การหาคาทางสถิติเชนคาเฉลี่ย โมเมนตและฟงกชั่นการเกิดโมเมนต สวน ทางสถิตินั้นก็จะกลาวถึงการกระจายแบบ
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พิเศษตางๆ ความไมเทากัน ทฤษฎีเซนทรัลลิมิต หลักการพื้นฐาน ในการประมาณ การทดสอบสมมติฐาน นอกจากนี้
ยังกลาวถึงการวิเคราะหคาแวเรียนซ และฟงกชั่นถดถอย แบบเชิงเสน  
 Basic ideas of probability theory, combinatorics, random variables and functions of random variables, 
means, moments, and generating functions, order statistics and special  
distributions, inequalities and the central limit theorem, principles and engineering applications of statistical 
inferences. The basic topics covered are parameter estimation, confidence intervals, and hypothesis testing. 
Additional topics include analysis of variance (ANOVA) and linear regression.  
 
BME  603  แบบจําลองทางคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรของระบบรางกายมนุษย     3(3-0-6) 
    (Mathematical and Computational Modeling of  Human Body Systems) 
 หลักการพื้นฐานในการพัฒนาแบบจําลอง แนวทางการประยุกตใชของ แบบจําลองทางคณิตศาสตรและทาง 
คอมพิวเตอร ของระบบทางกายภาพวิทยา แบบจําลองในการแบงแยกเปนสวนๆ ซึ่งครอบคลุมการถายเทของ
ของเหลว แบบจําลองของการถายเทของมวล แบบจําลอง ความสัมพันธของความดันและอัตราการไหล กลศาสตร
ของปอด พื้นฐานของระบบทางเดินหายใจ และ แบบจําลองตางๆ แบบจําลองของการสื่อสารของสัญญาณทางไฟฟา
ของเซลล แบบจําลองของการถายเท ความรอนและมวลสาร การควบคุมการไหลเวียนของความรอน ระบบควบคุม
ปริมาตรของของเหลวใน รางกาย แบบจําลองสําหรับระบบไต และแบบโมเดลของกลูโคส-อินซูลิน  
 Fundamental principles in model development, applications of mathematical and computer physiological 
models, compartment modeling, covering fluid transport, mass transport by fluid flow, pressure-flow models, 
lung mechanics, fundamentals of respiratory system modeling, gas laws respiratory system modeling, neural 
modeling, ion transport and action potential, introduction to heat flow and thermal modeling, heat flow and 
thermal regulation, body fluid volume regulation, renal system modeling and glucose-insulin models. 
 
BME  604  หลักทางวิศวกรรมชีวการแพทย          3(3-0-6) 
   (Principles of Biomedical Engineering)  
 หลักการทั่วไปในการออกแบบอุปกรณทางการแพทย เซนเซอร ตางๆในทางชีวการแพทย แอมปลิไฟเออร
และการประมวลสัญญาณ ศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางไฟฟาและทางกลของเนื้อเยื่อและเซลล คลื่นไฟฟาหัวใจและ
ระบบที่ใชวัด เซนเซอรที่ใชวัดความดันโลหิตและเสียงท่ี เกิดข้ึนจากการเตนของหัวใจ เคร่ืองมือวัดอัตราการไหลของ
โลหิต การวัดวัดปริมาตรโดยอาศัยการ เปลี่ยนแปลงของคาอิมพิแดนซ ความดันและอัตราการไหลที่เก่ียวกับระบบ
ทางเดินหายใจ ความเขนขนของ กาซชนิดตางๆในปอด เซนเซอรที่ใชวัดปริมาณของสารตางๆในเลือด การวัดตางๆ
ทางคลินิก รังสีวิทยา ภาพเอ็มอารไอ การบันทึกภาพทางการแพทยโดยใชอัลตราซาวด หลักการของเคร่ืองเพสเมก
เกอรและดี-ฟบ บิลเลเตอร อุปกรณในการบําบัดโรคตางๆ ความปลอดภัยและการเช่ือถือไดของอุปกรณทาง
การแพทย และ การปองกันปญหาขัดของที่อาจจะเกิดข้ึนไดกับอุปกรณทางการแพทย  
 General principles in designing medical instruments, biomedical sensors, amplifiers and signal 
processing, cell and muscular potentials and mechanical characteristics, electrocardiography and its 
measurement system, blood pressure sensors, heart sound sensors, blood flowmeters, impedance 
plethysmography, respiratory pressure and flow, respiratory gas concentration, blood-gas sensors, clinical 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 11 

laboratory measurements, radiography, magnetic resonant imaging, ultrasonic medical imaging, principles of 
pacemakers and defibrillators, therapeutic devices, safety and reliability of medical devices, electroshock 
protection.  
 
BME  605  สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย 1          1(0-3-2)
   (Biomedical Engineering Seminar I) 
 วัตถุประสงคของวิชานี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตในการอานทํา ความเขาใจและ 
นําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดใหมีการเสนอผลงานซึ่งอาจจะไดจากการ อานวิเคราะหบทความผลงานวิจัยท่ี
มีคุณภาพ หรือเปนผลงานวิจัยของตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ ปรึกษาตอผูฟงในกลุมและมีกรรมการ
ประเมินผล  
 The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, understanding and presenting 
the technical papers, the student must be assigned to have a presentation of research papers or his/her 
research under the supervision of advisor to an audience and committee in a seminar.  
 
BME  606  สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย 2          1(0-3-2)
   (Biomedical Engineering Seminar II) 
   วิชาบังคับกอน : BME 605 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย 1  
 วัตถุประสงคของวิชานี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตในการอานทํา ความเขาใจและ 
นําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดใหมีการเสนอผลงานซึ่งอาจจะไดจากการ อานวิเคราะหบทความผลงานวิจัยท่ี
มีคุณภาพ หรือเปนผลงานวิจัยของตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ ปรึกษาตอผูฟงในกลุมและมีกรรมการ
ประเมินผล  
 The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, understanding and presenting 
the technical papers, the student must be assigned to have a presentation of research papers or his/her 
research under the supervision of advisor to an audience and committee in a seminar. 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
กลุมวิชาวิศวกรรมคลินิก 
BME  610  ระบบสารสนเทศทางคลนิกิ                3 ( 2 -3 -6 )
    (Clinical Information Systems) 
 ความรูพื้นฐานของสารสนเทศทางการแพทยที่เก่ียวของกับขอมูลการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีการส่ือสาร 
ไดแก ระบบเวชปฏิบัติเชิงประจักษและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวัดทางสรีรวิทยาและระบบสุขภาพทางไกล 
การเขารหัสทางการแพทยและการจัดหมวดหมูมาตรฐานสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการแพทย การออกแบบ
ฐานขอมูลแบบไดนามิก HTML และ การใหบริการบนเว็บไซต 
 Basic knowledge of medical informatics focusing on healthcare information and communications 
technology including with evidence-based medicine and clinical decision support systems, physiological 
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measurements and telehealth systems, medical coding and classification, standards for medical data 
interchange, aspects of database design, dynamic HTML and web services. 
 
BME  611  วิศวกรรมคลินิกเบื้องตน            3(3-0-6) 
   (Introduction to Clinical Engineering)  
 พื้นฐานการจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย การจัดต้ังและการดําเนินการของแผนกวิศวกรรมการแพทย 
บทบาทของวิศวกรรมคลินิกในดานออกแบบระบบอํานวยความสะดวกตอการดูแลรักษาผูปวย ในดานการจัดการดาน
ความปลอดภัย การประเมินเทคโนโลยี การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี การออกแบบระบบอํานวยความสะดวกทางการแพทย
, การจัดการดานบุคลากร และงบประมาณ ทักษะทางเทคนิคที่จําเปนสําหรับวิศวกรคลินิก และ จริยธรรมของ
วิศวกรคลินิก 
 Fundamental concepts involved in managing medical technology, establishing and operating a clinical 
engineering department, and the role of the clinical engineering designing facilities used in patient care. Topics 
covered include managing safety programs, technology assessment and technology acquisition, the design of 
clinical facilities, personnel and budget management, key skills in valuable to Clinical Engineers and ethical 
issues of concern to the clinical engineer. 
 
BME  612  การจัดการเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ     3(3-0-6)    
   และการประเมินเทคโนโลยีชีวการแพทย          
     (HealthcareTechnology Management and Biomedical Technology Assessment) 
 การจัดการเทคโนโลยีทางคลินิกที่ใหความสําคัญกับวงจรชีวิตของอุปกรณ, การวินิจฉัยและประเมินผลของ
ความตองการ ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อ การปฏิบัติตามเกณฑการประเมินความเสี่ยง การรับรองความ
ปลอดภัย การฝกอบรม การพิจารณาในแงกฎหมาย การวางแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน และ การควบคุม
คุณภาพ การลงนามสัญญา การเฝาระวังติดตาม และการตรวจสอบ คุณภาพการตรวจสอบการตรวจสอบ การ
ประเมินเชิงปริมาณของเทคโนโลยีดานการดูแลสุขภาพ การจัดการองคกร แหลงขอมูล และ ฐานขอมูลการดูแล
สุขภาพ 
  The management of clinical technology with an emphasis on the equipment life cycle. The 
identification and evaluation of need, the procurement process, purchasing, compliance risk assessment, safety 
certification, training, legal considerations, planned preventative maintenance and quality control. Contractual 
agreements, monitoring and audit, quantitative assessment of healthcare technologies, health care database 
management and information resources and the organization. 
 
BME  613  มาตรฐานและกฎระเบียบของเทคโนโลยีชีวการแพทย   3(3-0-6) 
   (Standards and Regulations of Biomedical Technology) 
 ภาพรวมของมาตรฐานและกฎระเบียบท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนา, การรวบรวมขอมูลและการบริหารจัดการ
ของเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ มาตรฐานทางดานเทคนิคในระดับประเทศและระหวางประเทศ ความสอดคลองกัน
ของมาตรฐานทางเทคนิค และ กฎระเบียบของ องคการอาหารและยาท่ีเก่ียวกับการผลิต การจําหนาย การใชงาน
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ของอุปกรณทางการแพทย และความเสี่ยงทางชีววิทยา วิธีการตรวจสอบมาตรฐานและกฎระเบียบวามีผลกระทบตอ
เทคโนโลยีดานการแพทยในทุกข้ันตอนหรือไมต้ังแตการพัฒนาเคร่ืองตนแบบ การทดสอบ, การตลาด, การใชงานและ
การเลิกผลิต  
 Overview of standards and regulations that impact the development, acquisition, and management of 
health care technologies, the national and international technical standards, consensus technical standards, and 
FDA regulations regarding the manufacture, distribution, use of medical devices and biohazard, examines how 
standards and regulations affect medical technologies at all stages of maturation, from prototype 
development, through testing, marketing, customer use, and into obsolescence.  
 
BME  614  การบริหารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมสุขภาพ   3(3-0-6) 
   (Quality Administration for Healthcare Industry) 
 องคกรและระบบการจัดการ การจัดการเอกสาร การจัดการขอรองเรียน การทบทวนการจัดการ วิธีการ
ทดสอบ และความถูกตองของวิธีการทดสอบ  และ การประกันคุณภาพของการทดสอบ   
 Organization and management system, document management, complaints management, management 
review, test methods and method validation and assuring the quality of tests.  
 
BME  615  ปญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทยในโรงพยาบาล   3(3-0-6) 
   (Biomedical Engineering Problems in Hospital) 
 ขอผิดพลาดที่เกิดจากมนุษยและอุบัติเหตุของอุปกรณการแพทย คุณภาพของพลังงานไฟฟา และ ความ
นาเชื่อถือของการใชงานอุปกรณการแพทยที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟา การเขากันไดและการ
รบกวนทางแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณการแพทย การปองกันอันตรายจากรังสี  ระบบแกสทางการแพทย ระบบ
ระบายอากาศทางการแพทยและคุณภาพของอากาศในโรงพยาบาล ระบบการปองกันอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
เครือขายเคร่ืองมือแพทย ระบบสารสนเทศของผูปวย การฉายภาพทางการแพทยและระบบการจัดเก็บภาพทาง
การแพทย  การแพทยทางไกลและการสงภาพทางการแพทย สถาปตยกรรมของโรงพยาบาล และการออกแบบระบบ
อํานวยความสะดวกในการดูแลรักษาผูปวย  
 Human Error and Medical Device Accidents, electrical power quality of and the reliable operation of 
high tech medical equipment; electrical safety in the patient care environment; electromagnetic compatibility of 
various medical devices and electromagnetic interference; radiation protection; medical gas systems, medical 
ventilation systems and indoor air quality, fire protection systems required in the hospital, networking medical 
devices, patient information systems, medical imaging and image storage systems; telemedicine and medical 
image transmission, hospital architecture and the design of patient care facilities. 
 
BME  616  การออกแบบผลิตภัณฑวิศวกรรมชีวการแพทย      3(2-3-6) 
   (Design of Biomedical Engineering Products) 
 การออกแบบและนวัตกรรมทางผลิตภัณฑทางวิศวกรรมชีวการแพทย การควบคุมคุณภาพและการประกัน
คุณภาพ ขอกําหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพของกองควบคุมอาหารและยาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
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ความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย และอุบัติเหตุจากอุปกรณการแพทยที่เกิดข้ึน ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ การ
ทดสอบและการประเมินผลผลิตภัณฑ การนําผลิตภัณฑวิศวกรรมชีวการแพทยจากระดับหองวิจัยสูการผลิตในเชิง
พาณิชย 
 Product design and innovation of Biomedical Engineering products, quality control and quality 
assurance, FDA standard quality requirement in national and international, human error and medical device 
accidents, product reliability, testing and evaluation of product, translating biomedical innovation from the 
laboratory to the marketplace. 
 
BME  617  การเปนเจาของธุรกิจและการสรางกิจการใหมทางวิศวกรรมชีวการแพทย       3(3-0-6) 
          (Entrepreneurship and New Venture Creation in Biomedical Engineering) 
 ความหมาย บทบาท ประเภท และ คุณลักษณะพิเศษของการเปนเจาของธุรกิจ ที่เก่ียวของกับอุปกรณ
การแพทย  การวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการ อันประกอบดวยจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจอุปกรณการแพทย เงื่อนไขตาง ๆ ทางกฎหมาย  แนวคิดตาง ๆ ใน
การจัดต้ังธุรกิจใหม การดําเนินงานและปญหาตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจอุปกรณการแพทย ความสําคัญและข้ันตอน
การเขียนแผนธุรกิจ  แนวทางในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจอุปกรณการแพทยใหยั่งยืน  
 Definition, roles and features of a business owner related to medical devices,  analyze and evaluate 
various conditions, both internal and external organizations which consisting of strengths, weaknesses 
opportunities, and threats for medical instrument business,  various legal conditions; different concept of 
establishing a new business, operations and problems in the medical instrumentation busineses; the importance 
and process of writing a business plan, guidelines for planning and developing sustainable of medical 
instrumentation businesses. 
 
BME  618  การแพทยทางไกลและระบบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6) 
   (Telemedicine and E-Health) 
 ภาพรวมของการแพทยทางไกลและการแพทยอิเล็กทรอนิกส ประวัติ วิวัฒนาการและบทบาทในระบบการ
รักษาพยาบาลในปจจุบัน เทคโนโลยีการแพทยทางไกล และความสําคัญของปจจัยมนุษยที่เก่ียวของกับอุปกรณ
การแพทยทางไกล แนวทางการชําระเงินคืน ใบอนุญาต การวิจัย มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติการแพทย
ทางไกล 
 An overview of telemedicine and E-Health , history, evolution, and role in today's evolving healthcare 
system, telemedicine technology and the importance of human factors in telemedicine equipment, 
reimbursement, licensure, research, standards, and practice guidelines of telemedicine.  
 
BME  619  ทรัพยากรสารสนเทศการดูแลสุขภาพและการจัดการ   3(3-0-6) 
   (Health Care Information Resources and Management) 
 การจัดการฐานขอมูลในดานเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ สารสนเทศสําหรับแพทยและผูบริหาร หัวขอทาง
เทคนิคและองคการที่เก่ียวของกับการสื่อสาร, การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยทางคลินิกและ 
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บริการสุขภาพ การปรับปรุงคุณภาพและการบริหารจัดการ  
 Database management in health care technology, the information needs of clinicians and managers, 
technical and organizational issues in the communication, aggregation, and analysis of data for clinical and 
health services research, quality improvement, and management.  
 
กลุมวิชาอุปกรณชีวการแพทย 
BME  621  ระเบียบวิธีการคํานวณทางอุปกรณชีวการแพทย   3(3-0-6) 
    (Computational Methodology in Biomedical Instrumentation)   
 ความรูพื้นฐานการวิเคราะห ผลเฉลยสมการเชิงเสนและเมทริกซผกผัน ไดแก ระเบียบวิธีการกําจัดแบบเกาส 
ระเบียบวิธีแบบแยกสวนและระเบียบวิธีทําซ้ํา ผลเฉลยสมการไมเปน เชิงเสนไดแก สมการพีชคณิต ระเบียบวิธีทําซ้ํา 
การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การคํานวณคาเจาะจงและ เวกเตอรเจาะจง ระเบียบวิธีกําลัง การแปลงเมทริกซ 
การประมาณคาฟงกชันและการประมาณคาภาย ในชวง ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ เทคนิคระเบียบวิธีการคํานวณ
ไดแก การแปลงฟูริเยรแบบไมตอเนื่อง การแปลงฟูริเยรแบบเร็ว การประมาณคาสเปคตัมแบบเร็ว การแยก
สเปคตรอลและฟงกชันกอกําเนิดแบบสุม  
 Fundamentals of analysis, linear equation solutions and inverse matrix, Gaussian elimination, 
factorization method, iterative method, nonlinear equation solutions, algebraic equation, iterative methods, 
error estimations, computations of eigen-value and eigen-vector, power method matrix transformations, 
function approximation and interpolation method, ordinary differential equation solutions, techniques of 
computational methods, discrete Fourier transform, fast Fourier transform, fast spectral estimation, spectral 
factorization and dummy random generation.  
 
BME  622  อุปกรณชีวการแพทยขั้นสูง                3(3-0-6) 
    (Advanced Biomedical Instrumentations) 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสัญญาณชีวภาพ การแปลงสัญญาณแอนาล็อกเปนสัญญาณดิจิตอลและการด
รวบรวมขอมูล การเช่ือมตอกับฮารดแวร การเขียนโปรแกรมประมวลผลและควบคุมอุปกรณชีวการแพทย การสราง
สวนติดตอผูใชแบบกราฟกสําหรับใชในการรวบรวมขอมูล พื้นฐานการสุมสัญญาณสําหรับการรวบรวมขอมูล เทคนิค
พื้นฐานในการการประมวลผลสัญญาณ การรวบรวมสัญญาณคล่ืนทั่วไปและสัญญาณชีวภาพ ระบบการติดตามเฝา
ระวังแบบออนไลนและใชเว็บเปนฐาน 
 Introduction to bioelectric signals, analog to digital conversion and data acquisition gards, hardware 
interfacing, programming for processing and control medical instrumentation, building graphical user interfaces 
for use in data acquisition, signal sampling fundamentals for data acquisition, basic signal processing 
techniques, acquisition of general waveforms and biosignals, online monitoring and web-based online 
monitoring systems.  
 
BME  623  การวิเคราะหเมตริกซ             3(3-0-6) 
   (Matrix Analysis)   
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 เวกเตอร อิสระเชิงเสน มิติหลัก การสงเชิงเสน การแปลงระบบพิกัด การ สรางและการดําเนินการทางเมท
ริกซ แรงค คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง มิติยอยไมเปลี่ยนแปลง ตัวกําหนด การดําเนินการแนวทแยงมุมและ
รูปแบบบัญญัติ ทฤษฎีคาเลย-เฮมิลตัน ผลคูณภายใน รูปแบบ กําลังสอง นอรม ฟงกชันเมทริกซ เมทริกซและ
สมการเชิงอนุพันธ  
 Vectors, linear independence, basic dimensions, linear mapping, coordinate transformations, matrix 
operations and formations, ranks, eigen values and eigen vectors, invariant subspaces, determinants, 
diagonalization and canonical forms, Caley-Hamilton theorem, inner products, quadratic forms, norms, matrix 
functions, matrix and differential equations.  
 
BME  624  การวิเคราะหโดยวธิไีฟไนตเอลิเมนต         3(3-0-6) 
    (Finite Element Analysis)  
 ไฟไนตเอลิเมนตในหนึ่งมิติ เอลิเมนตรูปสามเหลี่ยมในลําดับแรก สําหรับการแกปญหาที่เก่ียวกับศักยไฟฟา 
สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา ไฟไนตเอลิเมนตสําหรับการอินทิเก รท เอลิเมนตแบบไมมีขอบเขต โจทยที่เก่ียวของกับ
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ในระบบปด และการหา คําตอบเชิงเลขของสมการ ไฟไนตเอลิเมนต  
 Finite element in one dimension, first-order triangular elements for potential problems, 
electromagnetics of finite elements, complex elements for the scalar Helmholtz quation, finite elements for 
integral operators, curvilinear, vectorial and unbounded elements, time and frequency domain problems in 
bounded systems and numerical solutions of finite element equations.  
  
BME  625  ระบบภาพทางการแพทย           3(2-3-6) 
    (Medical Imaging Systems) 
 การถายภาพทางการแพทยและการวิเคราะห: หลักการและการสรางภาพของรังสีเอ็กซ, เคร่ืองเอกซเรย
คอมพิวเตอร (CT), อัลตราซาวนด, การกําทอนแมเหล็กของนิวเคลียส (NMR) เคร่ือง PET เคร่ือง SPECT หลักการ
และการสรางภาพของกลองจุลทรรศนและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน การแปลความทางกายภาพของภาพถายรังสีที่
แตกตางกัน การวิเคราะหภาพชีวการแพทย 
 Biomedical imaging and analysis, principle and image formation of X-ray, computed tomography (CT), 
ultrasound imaging, nuclear magnetic resonance (NMR), magnetic resonance imaging (MRI), positron emission 
tomography (PET), and single photon emission computed tomography (SPECT), principle and image formation 
of light microscope and electron microscope, physical interpretation of different imaging modalities and 
biomedical image analysis. 
 
BME  626  การประมวลผลภาพทางการแพทย         3(2-3-6) 
   (Medical Image Processing) 
 อัลกอริทึมในการสรางภาพตัดขวางจากขอมูลโปรเจ็คชัน เชน อัลกอริทึมฟลเตอรแบ็คโปรเจ็คชัน อัลกอริทึม
อารท อัลกอริทึมฟูริเยร เปนตน รวมถึงอัลกอริทึมในการสราง ภาพตัดขวางจากขอมูลโปรเจ็คชันที่ใชลักษณะทาง
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เรขาคณิตของแนวรังสีที่ตางกัน เชน แนวรังสีแบบขนานแบบพัด แบบกรวย เปนตน นอกจากนี้ยังศึกษาเก่ียวกับการ
ทําทะเบียนภาพ และการสรางรูป 3 มิติจาก ภาพตัดขวางทางการแพทย  
 Algorithms in image reconstruction from projection such as algorithms filtered-backprojection, ART 
algorithms, Fourier algorithms etc.; including algorithms of cross-section image made from projection by using 
geometry of different beams such as parallel beams, fan beams, cone beams etc. The other topics include 
image registration and 3-D modeling from medical slices.  
 
BME  627  การประยุกตใชงานของคอมพิวเตอรในดานการแพทย                3(3-0-6) 
   (Applications of Computer in Medicine) 
 ประโยชนและการนําคอมพิวเตอรไปใชงานในทางการแพทยและการวิจัย เชนการวิเคราะหสัญญาณทาง 
ชีวภาพ ศึกษางานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของ รวมท้ังการทําโครงงานยอย ทางดานการใชงานของคอมพิวเตอรในทาง
การแพทย  
 Advantages and applications of digital computers to the solutions in clinical and research medicine, 
e.g. bio-signal analysis, other related current research topics, as well as conducting small projects of computer 
applications in medicine.  
 
BME  628  การออกแบบระบบสมองกลฝงตัว         3(2-3-6) 
   (Design of Embedded System) 
 แนะนําระบบสมองกลฝงตัว การพัฒนาระบบสมองกลฝงตัวดวยไมโครคอนโทรลเลอร ภาษาซีสําหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร บัสสื่อสารสําหรับการเชื่อมตอเครือขายอุปกรณ การควบคุมอุปกรณและกลไกบริการการ
ขัดจังหวะ การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบสมองกลฝงตัว การโมเดลโปรแกรมดวย UML ระบบปฏิบัติการทันเวลา 
ตัวอยางการออกแบบ การจําลองแบบและการดีบักระบบ 
 Introduction to embedded systems, embedded system development on microcontroller, C language for 
microcontroller, communication buses for devices network, device drivers and interrupt service mechanism; 
programming for embedded systems, UML program modeling; real-time operating system; design examples, 
simulation and debugging. 
 
BME  629  เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวน      3(3-0-6) 
   (Noise Reduction Techniques) 
 แหลงกําเนิดสัญญาณรบกวน การคัปปลิงสัญญาณแบบตางๆ การออกแบบระบบสําหรับความเขากันไดเชิง
แมเหล็กไฟฟา การตอลงดิน การบาลานซและฟลเตอร การชีลด คุณสมบัติของสัญญาณรบกวนภายใน สัญญาณ
รบกวนของอุปกรณแอคทีฟ สัญญาณรบกวนของวงจรเชิงดิจิตอล 
 Noise sources, coupling, EMC system design, grounding, balancing and filtering, shielding, active device 
noise, intrinsic noise sources, digital circuit radiation 
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BME  630  การออกแบบอุปกรณทางการแพทยขั้นสูง    3(3-0-6) 
   (Advanced Biomedical Instrumentation Design) 
 การออกแบบ การพัฒนาอุปกรณการแพทย การพัฒนา และวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑ การทดสอบเชิง
คลินิกกอนใชงาน การนําผลิตภัณฑวิศวกรรมชีวการแพทยจากระดับหองวิจัยสูการผลิตในเชิงพาณิชย ความ
นาเชื่อถือของผลิตภัณฑ การประเมินความนาเช่ือถือ การติดตามเฝาระวังคุณภาพเคร่ืองมือแพทยภายหลังจากวาง
จําหนายในทองตลาด การปฏิบัติตามกฎระเบียบท้ังตามมาตรฐาน FDA และ GMPs การควบคุมคุณภาพ การประกัน
คุณภาพการนําไปใชงานและการทํางานของอุปกรณทางการแพทยทั้งระดับนานาชาติ และ ระดับชาติ ความผิดพลาด
ของเคร่ืองมือแพทยจากผูใชงาน และอุบัติเหตุ 
 Product design, development and value analysis pre-clinical testing and product evaluation translating 
biomedical innovation from the laboratory to the marketplace, product reliability, reliability prediction, post 
market surveillance and product development, regulatory compliance, FDA Quality System Requirements (QSRs) 
and GMPs , FDA Code of federal regulations,  medical device related standards (international and national 
standards) , human error and medical device accidents 
 
BME  631  การประมวลสัญญาณทางชีวการแพทย     3(2-3-6) 
   (Biomedical Signal Processing) 
 พื้นฐานของสัญญาณทางการแพทย สเปคตรัมและการไดมาซึ่งสัญญาณ การรบกวน กรณีศึกษาการ
วิเคราะหสัญญาณในโดเมนเวลา โดเมนความถี่ และโดเมนเวลา-ความถ่ี 
 Basic physiological signals, their spectrum and acquisition methods, noise and interference on the 
signal, case studies on signal analysis in time domain, frequency domain and time-frequency domain.  
 
BME  632  สัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส และสัญญาณแทรกสอด   3(2-3-6)  
   (Electronics Noise and Interfering Signals) 
 พื้นฐานทั่วไปท่ีเก่ียวกับสัญญาณรบกวน การวิเคราะหสัญญาณรบกวนในวงจรไฟฟา การวิเคราะหสัญญาณ
รบกวนเชิงความถ่ี แบบจําลองสัญญาณรบกวนในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สัญญาณรบกวนภายนอก วิธีการลดและการ
ปองกันการแทรกสอด การออกแบบวงจรสัญญาณรบกวนตํ่า การวัดประสิทธิภาพของสัญญาณรบกวนสัญญาณ
รบกวนในวงจรตรวจวัดและระบบสื่อสาร 
 Fundamental concepts, noise analysis in linear circuits, frequency domain noise analysis of linear 
multiports, noise models of electronic devices, external noise interference reduction methods and protection, 
low-noisecircuit design, noise performance measurement, noise in sensing circuits and communication systems. 
 
BME  633  การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกสําหรับชีวการแพทย   3(2-3-6) 
   (Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical Applications) 
 เทคโนโลยีวงจรรวม โมเดลของทรานซิสเตอร วงจรซีมอสที่ทํางานในชวงวีคอินเวอรสชัน เทคนิคสําหรับการ
ออกแบบที่ใชแรงดันและกําลังงานตํ่า วงจรกรอง วงจรขยาย วงจรแปลงขอมูล การเช่ือมโยงขอมูล การเช่ือมโยงไร
สายแบบตัวเหนี่ยวนํา สถาปตยกรรมของระบบไรสาย วงจรสําหรับระบบรับ-สงไรสาย 
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 Integrated circuit technologies, transistor modeling, weak-inversion CMOS circuits, low-voltage and 
low-power techniques, filters, amplifiers, data conversion circuits, biotelemetry techniques, wireless inductive 
link;wireless architectures, circuits for wireless transmitter and receiver. 
 
BME  634  เซนเซอรสมัยใหม              3 ( 2 -3 -6 )
    (Modern Sensors) 
 ระบบการวัด คุณลักษณะของเซนเซอร เซนเซอรเรโซเนเตอร เซนเซอรก่ึงตัวนําเซนเซอรใยแกวนําแสง 
เซนเซอรอัจฉริยะ เครือขายเซนเซอรไรสาย ระบบการรวบรวมขอมูลและระบบการสง 
 Measurement systems, sensor characteristics, resonator sensors, semiconductor based sensors, optical 
fiber sensors, intelligent sensors, wireless sensor networks, data acquisition and telemetry. 
 
BME  635   เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมชีวการแพทย        3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Biomedical Engineering) 
 งานวิจัยท่ีนาสนใจทางสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย โดยหัวขอการสอนจะไดรับการพิจารณาจากอาจารย
ผูสอน 
 Research topics in biomedical engineering which selected by the instructor. 
 
 5. วิทยานิพนธ 
BME  699  วิทยานิพนธ                        12(0-36-18) 
   (Thesis) 
   วิชาบังคับกอน : ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
 นักศึกษาตองทํางานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยเนนใน หัวขอ ที่มี
แนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชน และขยายวิทยาการทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย  
 Provides an opportunity for a student to do research under the supervision of his/her advisor. The 
research should emphasize the originality and aim toward new and useful results in biomedical engineering. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 

1. คําอธิบายโดยยอ 
 วิทยานิพนธ 
 หัวขอวิทยานิพนธตองมีเนื้อหาเก่ียวของกับความรูพื้นฐาน และการประยุกตใชงานดานวิศวกรรมชีว
การแพทย  ซึ่งไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการกํากับวิทยานิพนธ 
โดยเปนงานวิจัยท่ีอาศัยการสืบคนขอมูล ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน การทดสอบเก็บขอมูล และวิเคราะห
ขอมูล ตลอดจนมีการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยอาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร 
นักศึกษาจะตองผานการสอบหัวขอวิทยานิพนธ และการปองกันวิทยานิพนธ ใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  1) มีองคความรูใหมจากการวิจัย 
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  2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจรวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือและ/หรือ 
อุปกรณที่เหมาะสมในการแกปญหางานวิจัย 

  3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนขอมูล 
  4) สามารถนําเสนอผลงานวิชาการ หรือวิจัย และส่ือสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียนที่ถูกตอง 
  5) ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการเสนอตอ

ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) เปนอยางนอย  
 3. ชวงเวลา 
  ชวงระยะเวลาของหลักสูตรท่ีกําหนดใหทําโครงงาน หรืองานวิจัย ไดแก 

1) แผนการศึกษา ก แบบ ก2 : ตามดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา แตไมควรชากวาภาคการศึกษาท่ี 
1 ชั้นปที่ 2  

 4. จํานวนหนวยกิต 
  วิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาแผนการศึกษา ก แบบ ก2  12 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  1) มีอาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษา และชวยเหลือทางวิชาการแกนักศึกษา  โดย นักศึกษาเปนผูเลือก

อาจารยที่ปรึกษา และหัวขอที่นักศึกษาสนใจ 
  2) นอกเหนือจากการมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธตลอดหลักสูตรแลว นักศึกษาจําเปนตองลงทะเบียนวิชา

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ในภาคการศึกษาแรก เพื่อทําความเขาใจถึงกระบวนการ
การทําการวิจัย  และเร่ิมคนหาหัวขอวิจัยรวมกับอาจารยที่ปรึกษา จนกระท่ังมีผลการศึกษา
เบ้ืองตน (Preliminary Study) มานําเสนอในวิชาสัมมนา (Seminar) เพื่อรับฟงความคิดเห็น และ
นํามาสรุปเปนโครงรางวิทยานิพนธตอไป 

  3) จัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือ และส่ิงอํานวยความสะดวกในการทําวิทยานิพนธใหมีความพรอม 
 6. กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐานไดแก 
  1) ประเมินคุณภาพ งานวิจัยวิทยานิพนธ โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
  2) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาจากการรายงาน

ความกาวหนาทางวาจาและเอกสาร 
  3) การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบปองกันวิทยานิพนธ เปน

หนาที่และความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556   

 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรหรือระดับผูชํานาญการพิเศษประจําหนวยงานท่ีใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีการแพทยและ

สาธารณสุข 
 2. นักวิทยาศาสตร หรือ นักวิจัยดานชีวการแพทย 
 3. ผูบริหารหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขท้ังภาครัฐและเอกชน 
 4. อาจารยผูสอน และ นักวิจัยในสถาบันการศึกษา 
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 5. ผูประกอบการหรือผูใหบริการทางดานเทคโนโลยีทางการแพทย และสาธารณสุข 
 
สถานที่ติดตอ 
 คณะวิทยาศาสตร ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล
หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2222 ตอ 1428 
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 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
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