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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 
 ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Engineering Program in Biomedical Engineering 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Doctor of Engineering (Biomedical Engineering) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   :  วศ.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :  D.Eng. (Biomedical Engineering) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 วิทยาลัย วิศวกรรมชีวการแพทย และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย มุงเนนใหมีการศึกษาแบบสห
สาขาวิชา อันประกอบดวยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข สามารถทํา
การวิจัยในระดับลึกเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางดานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีทางการแพทย รวมถึงการบริหารจัดการ
เทคโนโลยี เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูเชิงบูรณาการ เกิดองคความรูใหมทางเทคโนโลยีการแพทย หรือเกิดการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทางการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือตอบสนองกับความตองการของหนวยงานทางการแพทย 
ท้ังในภาครัฐและเอกชน ทําใหประชากรมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ 
   
ความสําคัญ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย สามารถชวยสงเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการแพทย และการสาธารณสุขของประเทศทําใหประชากรไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีก
ท้ังสามารถชวยเสริมความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจใหแกอุตสาหกรรมการบริการดานสาธารณสุขของประเทศ ท่ีมี
จุดมุงหมายในการพัฒนาประเทศไทยใหกาวเขาสูการเปนศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Hub) ระดับ
นานาชาติ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถนําเทคโนโลยีตางๆ มาตอยอดเพ่ือผลิต
อุปกรณการแพทยในเชิงพาณิชย 
  
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  ผลิตบุคลากรดานวิศวกรรมชีวการแพทยระดับความชํานาญท่ีมีความสามารถทํางานรวม ให
คําปรึกษา วิเคราะห และแกปญหากับบุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุข 
 2.   ผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการทางการแพทย และสาธารณสุข  
 3.   ผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงในการวิจัยท่ีพัฒนาสูการเปนนวัตกรรม และสามารถทํางานใน
องคกรวิจัยระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 4. พัฒนางานวิจัย สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย 
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 5. สรางเครือขายนักวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทยรวมกับบุคลากรสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมถึง
สรางความรวมมือระหวางผูประกอบการท่ีผลิตวัสดุ อุปกรณการแพทย กับโรงพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
นําผลงานวิจัยไปใชจริงหรือผลิตในเชิงพาณิชย 
 6. สามารถทําการวิจัยในระดับลึกเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางดานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีทางการแพทย 
 7.   วางแผนและผลักดันมาตรฐานทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย 
 8.   วางแผนและผลักดันนโยบายการพัฒนาประเทศทางดานวิศวกรรมชีวการแพทยใหเปนวิชาชีพ
  
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต   
 5.  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
  
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีภาค 
ฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2. แบบ 1.1  หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 6 ป สําหรับ

ผูสําเร็จปริญญาโท (เนนการทําดุษฎีนิพนธ)        
  แบบ 2.1  หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 6 ป สําหรับ

ผูสําเร็จปริญญาโท (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ)        
  แบบ 2.2  หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 8 ป สําหรับ

ผูสําเร็จปริญญาตรี (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ)        
 3.  ใชภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน  
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันจันทร - วันศุกร     เวลา  08.30 -  16.30 น.  หรือ 
   วันจันทร - วันศุกร     เวลา  17.00 -  21.00 น.    หรือ 
   วันเสาร – วันอาทิตย    เวลา  09.00 - 17.00 น. 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย  อาคารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน         
อ.เมือง  จ.ปทุมธาน ี
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2559  ดังนี้ 
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 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ
ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบในแต
ละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผู ท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
วาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

 5.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเยี่ยม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 6.  สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือไดรับ
การอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณเม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการ
ติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและ
ประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารยผูสอน
หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได 
แต ท้ังนี้ ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพนกําหนด
ดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F 
หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 
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  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยน
เม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แบบ 1   เนนการทําดุษฎีนิพนธ 

  1.1  ได สอบผ าน เกณ ฑ ม าตรฐานความรูภ าษ าอั งกฤษตาม เกณ ฑ ม าตรฐานความรู
ภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  1.2  ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎี
นิพนธและไดเสนอดุษฎีนิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ
สอบดุษฎีนิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตาม
หลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  1.3  ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการอยางนอย 2 เรื่อง 

  1.4  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  1.5  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 2. แบบ 2   แบบศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ 
  2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และไดสอบผานเกณฑมาตรฐาน

ความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  2.2  ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปน ผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎี
นิพนธ 

  2.3  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00 
  2.4  ไดเสนอดุษฎีนิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบดุษฎี

นิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
  2.5  ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการอยางนอย 1 ฉบับ 

  2.6  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา    
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  2.7  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แบบ 1.1 (เนนการทําดุษฎีนิพนธ) หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48  หนวยกิต 
     1) ดุษฎีนิพนธ     48 หนวยกิต 
 2. แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ     6 หนวยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก     6 หนวยกิต 
     4) ดุษฎีนิพนธ     36 หนวยกิต 
 3. แบบ 2.2 (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72  หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ    12 หนวยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก    12 หนวยกิต 
     4) ดุษฎีนิพนธ     48 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน            (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิ
ตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้       
            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  601  ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                             3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
BME  600   โครงสรางและระบบรางกายมนุษยสําหรับวิศวกรชีวการแพทย    3(3-0-6)
    (Human Structure and Body Systems for Biomedical Engineer) 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ  
  สําหรับนักศึกษา แบบ 1.1 ไมมีการศึกษารายวิชา 
   สําหรับนักศึกษา แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาจํานวน 6 หนวยกิต ซ่ึงมีรายวิชาดังตอไปนี้ 
            จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
BME  701  ระเบียบวิธีวิจัยและโครงรางดุษฎีนิพนธ       2(1-3-4) 
   (Research Methodology and Dissertation Proposal)  
BME  702  ชีวสถิติสําหรับการทําดุษฎีนิพนธ        2(2-0-4)
   (Biostatistics for Dissertation) 
BME  706  สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทยสําหรับปริญญาเอก 1    1(0-3-2)
   (Doctoral Seminar in Biomedical Engineering I) 
BME  707  สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทยสําหรับปริญญาเอก 2    1(0-3-2)
   (Doctoral Seminar in Biomedical Engineering II) 
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      สําหรับนักศึกษา แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาจํานวน 12 หนวยกิต ซ่ึงมีรายวิชาดังตอไปนี้ 
BME  701  ระเบียบวิธีวิจัยและโครงรางดุษฎีนิพนธ       2(1-3-4) 
   (Research Methodology and Dissertation Proposal)  
BME  702  ชีวสถิติสําหรับการทําดุษฎีนิพนธ        2(2-0-4)
   (Biostatistics for Dissertation) 
BME  704  ทองโลกวิศวกรรมชีวการแพทย        3(3-0-6)  
   (Exploring Biomedical Engineering World)  
BME  705  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพทางวิศวกรรมชีวการแพทย    3(2-3-6) 
   (Bionanotechnology in Biomedical Engineering) 
BME  706  สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทยสําหรับปริญญาเอก 1    1(0-3-2)
   (Doctoral Seminar in Biomedical Engineering I) 
BME  707  สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทยสําหรับปริญญาเอก 2    1(0-3-2)
   (Doctoral Seminar in Biomedical Engineering II) 
    
 3. หมวดวิชาวิชาเลือก             
  สําหรับนักศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชาจํานวน 6 หนวยกิต    
  สําหรับนักศึกษาแบบ 2.2 ศึกษารายวิชาจํานวน 12 หนวยกิต         
 นักศึกษาแบบท่ี 2.1 และ 2.2 สามารถเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ หรือเลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดานวิศวกรรมชีวการแพทยในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษาและผูอํานวยการหลักสูตร 
             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
BME  711  ปญญาเชิงคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย    3(3-0-6) 
    (Computational Intelligence for Biomedical Engineering) 
BME  712  หุนยนตทางการแพทยข้ันสูง          3(2-3-6) 
   (Advanced Medical Robot)  
BME  713  เซนเซอรชีวภาพสมัยใหม          3(3-0-6) 
    (Modern Biosensors) 
BME  714  จุลทรรศนศาสตรชั้นสูงสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย    3(2-3-6) 
   (Advanced Optical Microscopy for Biomedical Engineering) 
BME  715  สารสนเทศศาสตรทางคลินิก         3(3-0-6) 
   (Clinical Informatics) 
BME  716  ระบบการดูแลสขุภาพระยะไกล        3(3-0-6) 
    (Telehealth Systems) 
BME  717  เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพแบบสวมใสได      3(2-3-6) 
   (Healthcare Wearable Technology) 
BME  718  เทคโนโลยีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ       3(3-0-6) 
    (Technology for Seniors and Disabled Persons)   
BME  719  อุปกรณชีวการแพทยสมัยใหมข้ันสูง       3(2-3-6) 
    (Advances in Modern Biomedical Instrumentations) 
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BME  720  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและภาพทางการแพทย    3(2-3-6) 
    (Digital Signal and Medical Image Processing) 
BME  721  การประมวลผลสัญญาณทางชีวการแพทยข้ันสูง     3(2-3-6) 
    (Advanced Biomedical Signal Processing) 
BME  722  วิศวกรรมระบบประสาท           3(3-0-6) 
   (Neural Engineering) 
BME  723  การตลาดประสาทวิทยา          3(2-3-6) 
   (Neuromarketing) 
BME  724  การประเมินเทคโนโลยีดูแลสุขภาพ        3(2-3-6) 
   (Healthcare Technology Assessment) 
BME  725  ระบบสารสนเทศทางคลินิกข้ันสูง             3(2-3-6) 
   (Advances in Clinical Information Systems) 
BME  726  การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ         3(2-3-6) 
   (Materials Characterization) 
BME  727  ชีววัสดุสมัยใหม                 3(3-0-6) 
   (Modern Biomaterials) 
BME  793  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทยข้ันสูง 1     3(2-3-6) 
   (Special Topics in Advanced Biomedical Engineering I) 
BME  794  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทยข้ันสูง 2     3(2-3-6) 
   (Special Topics in Advanced Biomedical Engineering II) 
BME  795  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทยข้ันสูง 3     3(2-3-6) 
   (Special Topics in Advanced Biomedical Engineering III) 
 
 4.  หมวดดุษฎีนิพนธ          
             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
BME  792  การสอบวัดคุณสมบัติ                                                              0(0-0-0)  
   (Qualifying Examination) 
BME  797  ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1 และแบบ 2.2)             48(0-144-72)
   (Dissertation) 
BME  798  ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)                 36(0-108-54)  
   (Dissertation) 
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แผนการศึกษา  แบบ 2.1  
1. แบบ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท (เนนทําดุษฎีนิพนธ) 

ช้ันปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

BME 792     การสอบวัดคณุสมบัติ                       0(0-0-0)          
BME 797 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)   6(0-18-9) 

รวม 6 หนวยกิต 
 

BME 797 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)  6(0-18-9) 
 

รวม 6 หนวยกิต 
 

* นักศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษ สอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบผานหัวขอ
ดุษฎีนิพนธเพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
 

ช้ันปท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

BME 797 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)   9(0-27-14) 
รวม 9 หนวยกิต 

 

BME 797 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)  9(0-27-14) 
รวม 6 หนวยกิต 

 

 
ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
BME 797 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)   9(0-27-14) 

รวม 9 หนวยกิต 
 

BME 797 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)   9(0-27-14) 
รวม 9 หนวยกิต 

 

 
2. แบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) 

ช้ันปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

BME 702     ชีวสถิติสําหรับการทําดุษฎีนิพนธ      2(2-0-4)  
BME 706 สัมมนาทางวิศวกรรมชีว

การแพทย 1   
1(0-3-2) 

BME xxx วิชาเลือก                                              3(x-x-x)  
รวม 6 หนวยกิต 

 

BME 701    ระเบียบวิธีวิจยัและโครงรางดุษฎี
นิพนธ   

2(1-3-4) 

BME xxx วิชาเลือก                                              3(x-x-x)  
 

รวม 5 หนวยกิต 
 

 
ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
BME 707 สัมมนาทางวิศวกรรมชีว

การแพทย 2     
1(0-3-2) 

BME 792     การสอบวัดคณุสมบัติ                          0(0-0-0)          
BME 798 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)  9(0-27-14) 

รวม 10 หนวยกิต 
 

BME 798 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)  9(0-27-14) 
 
 
 

รวม 9 หนวยกิต 
 

 
ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
BME 798 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)   9(0-27-14) 

รวม 9 หนวยกิต 
 

BME 798 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)   9(0-27-14) 
รวม 9 หนวยกิต 
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3. แบบ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) 
ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
BME 702     ชีวสถิติสําหรับการทําดุษฎีนิพนธ      2(2-0-4)  
BME 704 ทองโลกวิศวกรรมชีวการแพทย  3(3-0-6) 
BME 706 สัมมนาทางวิศวกรรมชีว

การแพทย 1 
1(0-3-2)  

 
รวม 6 หนวยกิต 

 

BME 701    ระเบียบวิธีวิจยัและโครงรางดุษฎี
นิพนธ   

2(1-3-4) 

BME 705     นาโนเทคโนโลยีชีวภาพทาง              
วิศวกรรมชีวการแพทย 

3(2-3-6) 

BME xxx วิชาเลือก                                              3(x-x-x)  
รวม 8 หนวยกิต 

 

 
ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
BME 707 สัมมนาทางวิศวกรรมชีว

การแพทย 2     
1(0-3-2) 

BME 792     การสอบวัดคณุสมบัติ                          0(0-0-0)          
BME xxx วิชาเลือก                                              3(x-x-x)  
BME xxx วิชาเลือก                                              3(x-x-x)  

รวม 7 หนวยกิต 
 

BME xxx วิชาเลือก                                              3(x-x-x)  
BME 799 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.2)  6(0-18-9) 

 
 
 

รวม 9 หนวยกิต 
 

 
ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
BME 799 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.2)   9(0-27-14) 

รวม 9 หนวยกิต 
 

BME 799 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.2)   9(0-27-14) 
รวม 9 หนวยกิต 

 

 
ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
BME 799 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.2)   12(0-36-18) 

รวม 12 หนวยกิต 
 

BME 799 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.2)   12(0-36-18) 
รวม 12 หนวยกิต 

 

 
คําอธิบายรายวิชา   

1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน           (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  601 ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                             3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
 การวิเคราะหภาษาและองคประกอบของการเสนอผลงานทางวิชาการ กลยุทธ และการฝกภาคปฏิบัติ 
การจัดระบบเนื้อหาและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Analysis of language use and elements of good academic presentations, strategies and 
practices in researching and organizing content as well as delivering effective academic 
presentations. 
 
BME  600 โครงสรางและระบบรางกายมนุษยสําหรับวิศวกรชีวการแพทย      3(3-0-6)
   (Human Structure and Body Systems for Biomedical Engineer) 
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 ระบบควบคุมและหลักการพ้ืนฐานทางโครงสรางและรางกายมนุษยสําหรับวิศวกรชีวการแพทย โดยมี
หัวขอครอบคลุมในเรื่อง กายวิภาคพ้ืนฐานของรางกายมนุษย ระบบประสาท ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานท่ีเกิดข้ึนในเซลล ระบบหัวใจและการหมุนเวียนของโลหิต ระบบทางเดินหายใจ 
และระบบการกรองของไต 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  701 ระเบียบวิธีวิจัยและโครงรางดุษฎีนิพนธ          2(1-3-4) 
   (Research Methodology and Dissertation Proposal) 
 การวางแผนและออกแบบการวิจัยข้ันสูง การออกแบบการทดลองเพ่ือนําไปสูการวิจัยท่ีดี การนําหลักการ
วิเคราะหผลเชิงสถิติมาใชในงานวิจัย การเขียนรายงานตามหลักวิทยาศาสตร และการเขียนเคาโครงการวิจัยทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย   
 Advanced in plan and design the research, design of research in order to obtain an 
outstanding research work, apply statistical analysis in the research, write scientific reports, and 
research proposals in biomedical engineering. 
 
BME  702 ชีวสถิติสําหรับการทําดุษฎีนิพนธ           2(2-0-4)  
   (Biostatistics for Dissertation) 
 วิธีการทางสถิติข้ันสูงซ่ึงใชวิเคราะหขอมูลทางชีวภาพ ไดแก สถิติเชิงพรรณา ความนาจะเปน การสุม
ตัวอยาง การหาคาประมาณ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน ความถดถอยและสหสัมพันธ 
การวิเคราะหคาแวเรียนซและฟงกชั่นถดถอยแบบเชิงเสน ตลอดจนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ   
 Advanced statistical methods used in the analysis of biological data: descriptive 
statistics, probability, sampling, estimation, hypothesis testing, analysis of variance, regression, 
and correlation, analysis of variance (ANOVA) and linear regression, and use of computer 
programs in statistical analysis. 
 
BME  704  ทองโลกวิศวกรรมชีวการแพทย             3(3-0-6) 
   (Exploring Biomedical Engineering World)  
 คําจํากัดความของวิศวกรรมชีวการแพทยและสาขาท่ีเก่ียวของ บทบาทของวิศวกรชีวการแพทย บทนําสู
เทคโนโลยี เครื่องมือและโปรแกรมประยุกตใชท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมชีวการแพทย สัญญาณทางการแพทยและ
การวัด เครื่องมือและอุปกรณการแพทย ชีววัสดุสําหรับการประยุกตใชในทางการแพทย ชีวสารสนเทศศาสตร 
จริยธรรมทางวิศวกรรมชีวการแพทย กรณีศึกษาถึงปญหาและการประยุกตใชทางวิศวกรรมชีวการแพทย การเขา
เยี่ยมชมโรงพยาบาลและหองวิจัย การมอบหมายงานเพ่ือท่ีจะคนควาเชิงลึกทางศาสตรวิศวกรรมชีวการแพทย 
 Difinition of Biomedical engineering and other related fields; role of biomedical engineer. 
Introduction to technology, instruments and application programs related to biomedical 
engineering; medical signal and measurements, medical instruments and devices, biomaterials 
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for biomedical applications, bioinformatics, ethic in biomedical engineering, case studies in 
problem and application in biomedical engineering field, hospital and laboratory visits, assigned 
projects to explore in the depth of the biomedical engineering field. 
 
BME  705 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพทางวิศวกรรมชีวการแพทย          3(2-3-6) 
   (Bionanotechnology in Biomedical Engineering) 
 การประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือประยุกตใชสําหรับผลิตภัณฑทางวิศวกรรมชีว
การแพทยสมัยใหม ยกตัวอยางเชน วิศวกรรมเนื้อเยื่อ การพิมพชีวภาพสามมิติ ระบบนําสงยาแบบควบคุมการ
ปลดปลอยและเปาหมาย ไมโครฟลูอิดิกส แลปออนชิพ bio-MEMs เปนตน การนําโมเลกุลชีวภาพมาใชเปน
องคประกอบในสูตรตํารับนาโน หรือวัสดุนาโน เทคโนโลยีการผลิตอนุภาคนาโนและเสนใยนาโนซ่ึงหอหุมดวยวัสดุ
ชีวภาพ เชน พอลิเมอรชีวภาพ ตลอดจนการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑดวยเครื่องมือ
วิเคราะหชั้นสูง 
 Combination of nanotechnology and biotechnology for modern biomedical products 
and applications such as tissue engineering, 3D-bioprinting, sustained-release and targeted drug 
delivery system, microfluidics, lab-on-a-chip, biological microelectromechanical systems or bio-
MEMS, all aspects related to the use of biological molecules in nanoformulations, or 
nanomaterials; fabrication technology of nanoparticles, and nanofibers encapsulated by 
biomaterials such as biopolymer, and physicochemical characterizations of the formulated 
products by advanced experimental tools. 
 
BME  706 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย 1       1(0-3-2)
   (Seminar in Biomedical Engineering I) 
 การอานทบทวนวรรณกรรม ประมวลและนําเสนอความรูความกาวหนาท่ีนาสนใจทางดานวิศวกรรมชีว
การแพทย ตามดวยการอภิปรายถกแถลงอยางลึกซ้ึง นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการสัมมนา โดยความเห็นชอบของ
อาจารยผูสอน  
 The course deals with review and presentation of recent advances in pharmaceutical 
sciences, followed by open discussion. The topic is selected by the student with the consent of 
instructor. 
 
BME  707 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย 2       1(0-3-2)
   (Seminar in Biomedical Engineering II) 
   วิชาบังคับกอน :  BME 706 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย 1 
 การอานทบทวนวรรณกรรม ประมวลและนําเสนอความรูความกาวหนาท่ีนาสนใจทางดานเภสัชศาสตร 
ตามดวยการอภิปรายถกแถลงอยางลึกซ้ึง นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการสัมมนา โดยความเห็นชอบของอาจารย
ผูสอน ซ่ึงในรายวิชานี้นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาจากรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย 1 ท้ัง
รูปแบบและเนื้อหาท่ีนําเสนอ  
 The course deals with review and presentation of recent advances in pharmaceutical 
sciences, followed by open discussion. The topic is selected by the student with the consent of 
instructor. An evaluation upon completion of this course is based on improvement of the 
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student on presentation performance and content, when compared with those in the previous 
course (BME 706). 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
BME  711 ปญญาเชิงคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย    3(3-0-6)
    (Computational Intelligence for Biomedical Engineering) 
 การศึกษาและออกแบบเอเยนตปญญาท่ีสามารถเรียนรู และสรางการกระทําภายใตเหตุผลและการรับรูท่ี
ชาญฉลาด เพ่ือแกปญหาตางๆ เชน การตัดสินใจ การคนหา การคนคืน การจัดกลุม การหาคาเหมาะสม เปนตน 
ซ่ึงปญหาเหลานี้เปนปญหาท่ีพบในดานวิศวกรรมชีวการแพทย ตลอดจนเอเยนตปญญาท่ีเปนท่ีรูจักในปจจุบันตางๆ 
อาทิเชน โครงขายประสาทเทียม ฟสซีลอจิก การคํานวณแบบวิวัฒนาการ และความฉลาดแบบกลุม เปนตน 
 A study and design of intelligent agents that learn and make intelligent reasoning, 
perception, and action possible to solve problems such as decision making, searching, retrieving, 
clustering, and optimization of which problems are often found in biological engineering, and 
actively well-known agents such as artificial neural networks, fuzzy logics, evolutionary 
computation, and swarm intelligence. 
 
BME  712 หุนยนตทางการแพทยข้ันสูง          3(2-3-6) 
   (Advanced Medical Robot)  
 เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับหุนยนตทางการแพทย การจัดการใหทํางานมีฟงกชันรวมกัน การจําลองการ
เคลื่อนท่ีของหุนยนต การสรางแนววิถีการเคลื่อนท่ี การแสดงภาพของหุนยนตทางการแพทย การปรับภาพทาง
การแพทย การติดตามและการนําทางผาตัด และกรณีศึกษาเก่ียวกับระบบหุนยนตในทางปฏิบัติ 
 Technologies associated with medical robots, teleoperation, cooperative manipulation, 
robot dynamics and simulation, trajectory generation, imaging guided medical robotics, medical 
imaging and image-guided interventions, tracking and surgical navigation and case studies on 
practical robot system 
 
BME  713  เซนเซอรชีวภาพสมัยใหม         3(3-0-6)
   (Modern Biosensors) 
 หลักการทางดานวิศวกรรมชีวการแพทยท่ีใชในการตรวจ วินิจฉัย งานทางดานการแพทย และการเฝา
สังเกตทางสิ่งแวดลอม สําหรับการวัดโมเลกุลขนาดเล็กเชน DNA โปรตีน เซลล วิธีการทางไบโอเซ็นเซอรท่ี
ประกอบดวย เคมีไฟฟา การเรืองแสง การสะทอนของเสียง และ การมองเห็นภาพ กระบวนการสําหรับไบโอ
โมเลกุลท่ีเชื่อมติดกับพ้ืนผิวทรานสดิวเซอร กรณีศึกษาของระบบไบโอเซ็นเซอร ท่ีใชในการคา กระบวนการดั้งเดิม
สาหรับการตรวจวัดทางชีวภาพ รวมท้ังขยายไปสูการวิจัยในปจจุบันและเซ็นเซอรแบบใหมท่ีเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีระดับนาโน ระบบผลึกโฟโตนิก และเครือ่งมือสมัยใหมท่ีใชทางดานการแพทย 
 Principles of biomedical engineering used in medical diagnostics and environmental 
monitoring for measuring small molecules such as DNA, proteins and cells, biosensor 
approaches including electrochemistry, fluorescence, acoustics, and optics, methods for 
biomolecule attachment to transducer surfaces, case studies of commercial biosensor systems, 
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classical methods for biodetection, but also extends into current areas of research and novel 
sensors involving nanotechnology, photonic crystals, and modern medical devices. 
 
BME  714 จุลทรรศนศาสตรช้ันสูงสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย    3(2-3-6)
   (Advanced Optical Microscopy for Biomedical Engineering) 
 ปฏิสัมพันธของแสงและเซลลทางชีววิทยา ผลกระทบท่ีเกิดจากแสงในระบบชีวภาพ หลักการพ้ืนฐานของ
การถายภาพดวยแสงและระบบสเปกโตรสโกป หลักการของจุลทรรศนศาสตรมาตรฐาน  จุลทรรศนศาสตรแบบ
ฟลูออเรสเซนซ  ศาสตรของการสองกลองภายในและการสรางเครื่องมือ จุลทรรศนศาสตรแบบคอนโฟคอล จุล
ทรรศนศาสตรแบบใชโฟตอน 2 ตัว และโฟตอนหลายตัว การถายภาพตัดขวางดวยแสงอาพันธ เทคโนโลยีทาง
ฟสิกส แนวคิดและการประยุกตใชการถายภาพและการถายภาพดวยคลื่นเสียง  
 Light-tissue and biological cell interactions and light induced effects in biological 
systems, basic principles of optical imaging and spectroscopy systems, principles of standard 
optical microscopy/fluorescence microscopy/endoscopy and instrumentation, confocal 
microscopy, two-Photon and multi-photon microscopy, x-ray examination, optical coherence 
tomography (OCT), physics technology, imaging concepts and applications, and photo-acoustic 
tomography (PAT). 
 
BME  715 สารสนเทศศาสตรทางคลินิก         3(3-0-6)
   (Clinical Informatics)  
 การสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก ภาพท่ีเห็นไดจริง เอกสารทางคลินิก ระบบการปอนคําสั่งซ้ือกับผูให
บริการดานการดูแลสุขภาพ การออกแบบระบบและการดําเนินการและประเด็นการยอมรับจากผูใช ขอมูลและ
การสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกท่ีไดรับการพัฒนาและใชโดยแพทย ผูปวยและผูดูแลผูปวย 
 Clinical decision support, visual imaging, clinical documentation, healthcare provider 
order entry systems, system design and implementation, and user adoption issues, data and 
clinical decision support used in this field developed for and used by clinicians, patients, and 
caregivers. 
 
BME  716 ระบบการดูแลสุขภาพระยะไกล        3(3-0-6)
    (Telehealth Systems) 
 การบริการทางคลินิกระยะไกลโดยใช เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือสนับสนุนการดูแลสุขภาพทางคลินิกนอกสถานท่ี การศึกษาเก่ียวกับสุขภาพของผูปวยและการ
บริหารจัดการสาธารณสุขและการบริหารระบบสุขภาพ ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีใชในการสื่อสารทางไกล ไดแก การ
ประชุมผานวิดีโอคอนเฟอเรนซ การจัดเก็บภาพและสงตอสตรีมม่ิง และการสื่อสารท้ังแบบภาคพ้ืนดินและไรสาย 
 Remote clinical services using information technology, electronic information and 
telecommunications technologies to support off-premise clinical health care, patient and 
professional health-related education, public health management and health administration, 
technologies used in telehealth include videoconferencing, the internet, store-and-forward 
imaging, streaming media, and terrestrial and wireless communications. 
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BME  717 เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพแบบสวมใสได      3(2-3-6)
   (Healthcare Wearable Technology) 
 วิธีการทางเทคโนโลยีในการประเมินและเพ่ิมสมรรถนะการดูแลสุขภาพและขอมูลการดูแลสุขภาพ วิธีการ
วัดจากแบบเดิมไปจนถึงความแมนยําสูงข้ึน ผลกระทบท่ีเกิดตามปกติปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอขอมูลท่ีวัด ความ
เขาใจท่ีครอบคลุมเก่ียวกับขอมูลดานการดูแลสุขภาพ การประเมินสถานะการดูแลสุขภาพ โรคหรือความพิการท่ี
สามารถสะทอนไดจากขอมูลดานการรักษาพยาบาล หลักการของเทคโนโลยีการตรวจจับ เชน ตําแหนงการ
เคลื่อนไหว แรงสัญญาณไฟฟา การตรวจจับสี และวิธีการปอนขอมูลตางๆ หลักการของเทคโนโลยีท่ีตอบสนอง
กลับ เชน การตอบสนองดานภาพ การรับฟง และการสั่นสะเทือน รวมถึงการสื่อสารระหวางชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
ตางๆ ความเขาใจและประเมินผลอุปกรณสมารทโฟนท่ีมีอยูในปจจุบันท่ีใชในการประเมินและสงเสริมการดูแล
สุขภาพสําหรับคนท่ีมีสุขภาพดีและคนพิการ เทคโนโลยีการสวมใสท่ีเกิดข้ึนใหมสําหรับการดูแลสุขภาพ ขอมูล
ความเปนสวนตัว ความปลอดภัยความถูกตองของเทคโนโลยีในปจจุบัน การใชงานขอมูลท่ีมาจากอุปกรณสวมใสได
ท่ีแตกตางกันซ่ึงข้ึนอยูกับการเอาไปใชในดานการแพทยหรือทางการดูแลสุขภาพ 
 Technological approach in evaluating and enhancing healthcare status, healthcare data: 
definitions, measurement methods from conventional to more advanced, accuracy, normal 
aging effects, other factors influencing the measured data, comprehensive understanding on 
healthcare data: evaluation of healthcare status, brief understanding on some 
diseases/disabilities that can be reflected by the healthcare data, principles of sensing 
technology: position, movement, force, electric signals, color detections and various input 
methods, principles of feedback technology: visual, auditory and vibration feedbacks as well as 
communications among various electronic components, understanding and evaluation of 
currently available wearable devices and smartphones that are used to evaluate and promote 
healthcare for healthy and disabled people, emerging wearable technologies for healthcare, 
data privacy, security, accuracy of current technology, overdependence on technology, the 
difference between healthcare and medical use for data provided by wearable devices. 
 
BME  718 เทคโนโลยีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ       3(3-0-6) 
   (Technology for Seniors and Disabled Persons) 
 ขอจํากัดของผูสูงอายุและคนพิการ การยศาสตรของผูสูงอายุและการยศาสตรของคนพิการ การจําแนก
ประเภทเครื่องมือและอุปกรณสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ เทคโนโลยีการออกแบบและสรางเครื่องมือและ
อุปกรณในชีวิตประจําวัน การศึกษาและการทํางานของผูสูงอายุและคนพิการ 
 Limitations of the seniors and the disabled, geriatric ergonomics and ergonomics of the 
disabled, classification of tools and equipment for seniors and the disabled, design and 
construction technology of tools and equipment for daily life, education and work of the 
seniors and the disabled.  
 
BME  719 อุปกรณชีวการแพทยสมัยใหมข้ันสูง       3(2-3-6)  
   (Advances in Modern Biomedical Instrumentations) 
 เครื่องคํานวณปริมาณการใหยา ระบบการจัดการยา RFID ในระบบการตรวจติดตามผูปวย ระบบการระบุ
ตําแหนงผูปวยแบบเรียลไทม การสรางสวนติดตอผูใชแบบกราฟกสําหรับใชในการรวบรวมขอมูล ระบบการ
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ตรวจสอบท่ีสามารถสวมใสไดในผูปวย แผนแปะไรสาย และระบบการติดตามเฝาระวังแบบออนไลนและใชเว็บ 
เปนฐาน 
 Drug dosage calculator, drug management system, RFID in patient monitoring systems, 
real time patient location system, building graphical user interfaces for use in data acquisition, 
monitoring systems wearable in patient, wireless smart patch and online monitoring and web-
based online monitoring systems. 
 
BME  720 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและภาพทางการแพทย    3(2-3-6)  
   (Digital Signal and Medical Image Processing) 
 การวิเคราะหตัวแทนและการออกแบบสัญญาณระบบแบบไมตอเนื่องทางเวลา การแปลแบบ Z และการ
แปลงฟูริเยรแบบไมตอเนื่อง ข้ันตอนวิธีการแปลงแบบฟาสตฟูริเยร การออกแบบระบบกรองสัญญาณ แบบเรียกซํ้า 
และไมเรียกซํ้าทางเวลาและความถ่ี การประมาณเพาเวอรสเปคตรัม และการประยุกตการประมวลสัญญาณดิจิทัล
กับการออกเสียง และการประมวลภาพลักษณ  
 Representation analysis and design of discrete time signals and systems are presented, 
Z-transforms and the discrete fourier transforms, fast fourier transform (FFT) algorithm, time and 
frequency domain design techniques for recursive (IIR) and non-recursive (FIR) systems are 
covered, parametric signal modeling power spectrum estimation, and applications to speech 
and image processing.  
 
BME  721 การประมวลผลสัญญาณทางชีวการแพทยข้ันสูง    3(2-3-6)  
   (Advanced Biomedical Signal Processing) 
 หลักการของการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย การวิเคราะหภาพดวยสัญญาณคลื่นไฟฟาสมองข้ันสูง 
และการประมวลผลสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ สําหรับอินเตอรเฟซคอมพิวเตอรสมอง การประมวลผลดวยคลื่น
ความถ่ีวิทยุและการประมวลผล MRI การประมวลผล f-MRI และอัลกอริธึมการเรียนรูข้ันสูงของเครื่องจักร สถิติ
ระบบประสาทเครือขาย เครื่องเวกเตอรสนับสนุนออนไลนการเรียนรูลึกเพ่ือการแพทย การวิเคราะห กรณีศึกษา
โรคความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาท โรคท่ีเก่ียวกับระบบประสาทและความรูความเขาใจ แนวโนม
ปจจุบันในกระบวนทัศนการเรียนรูเครื่องจักรในขอมูลทางการแพทย 
 Principles biomedical signal processing, image analysis with several advanced EEG signal 
and EMG signal processing for brain computer interface, prosthetics and MRI processing, f-MRI 
processing and advanced machine learning algorithm statistics, neural network, online support 
vector machines, deep learning for medical analytics, case study in neuro-developmental 
disorder, neurodegenerative diseases and cognition problem, current trends in machine learning 
paradigm in medical informatics.  
 
BME  722 วิศวกรรมระบบประสาท           3(3-0-6) 
   (Neural Engineering) 
 ระบบประสาทและสรีรวิทยาของประสาท วิศวกรรมระบบประสาทและการประยุกตใชวิศวกรรมเก่ียวกับ
ประสาท ชีวประสาท การบันทึกและการกระตุนระบบประสาท เครื่องมือสําหรับการประมวลผลสัญญาณ การ
เรียนรูเครื่องจักร การใหความสามารถในการสื่อสารกับอุปกรณท่ีใชในประสาท การเชื่อมตอสมองแบบรุกล้ําและ
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ไมรุกล้ํากับกระดูกสันหลังเทียม อวัยวะเทียมอัจฉริยะ เครื่องกระตุนสมองระดับลึก โมเดลการคํานวณและ
เทคโนโลยีสําหรับการเชื่อมตอระบบประสาทในการตรวจสอบและกระตุนการทํางานของระบบประสาทในดาน
สุขภาพ 
 The nervous system and neurophysiology, neural engineering and application of 
engineering to neurosciences, neurobiology, recording and stimulating the nervous system, 
signal processing, machine learning, powering and communicating with neural devices, invasive 
and non-invasive brain-machine interfaces, spinal interfaces, smart prostheses and deep-brain 
stimulators, computational models and technologies for neural interfaces towards monitoring 
and activating neural function in health and disease. 
 
BME  723  การตลาดประสาทวิทยา          3(2-3-6) 
   (Neuromarketing) 
 หนาท่ีของระบบสมองท่ีสําคัญสําหรับการตัดสินใจของผูบริโภค การตรวจสอบเทคนิคทางประสาทวิทยา
และจิตวิทยาท่ีใชในการวิจัยทางการตลาด การประยุกตใชเครื่องมือและขอมูลเชิงลึกจากประสาทวิทยาทาง
อารมณและสังคมสําหรับการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ การพัฒนาผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑและการโฆษณา 
และการพิจารณาดานจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีการถายภาพสมองในการวิจัยทางการตลาด 
 Functional implications of key brain systems for consumer judgements and decision-
making, examination of neuroscientific and psychological techniques used in marketing research, 
applications of tools and insights from cognitive, emotional and social neurosciences for 
strategic marketing planning, product development, packaging and advertising research, and 
ethical considerations associated with use of brain imaging technology for marketing research. 
 
BME  724 การประเมินเทคโนโลยีดูแลสุขภาพ       3(2-3-6) 
   (Healthcare Technology Assessment) 
 การประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ การกําหนดจุดมุงหมาย ปจจัย และแนวโนมท่ีมีอิทธิพลตอความ
ตองการการประเมินเทคโนโลยีดูแลสุขภาพ ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมทรัพยสินทางปญญาการ
คุมครองสิทธิบัตรโดยเฉพาะผูสูงอายุ การเพ่ิมความชุกของโรคเรื้อรังโรคภัยไขเจ็บและภัยคุกคามจากโรคอ่ืน ๆ การ
ชําระเงินของบุคคลท่ีสามโดยเฉพาะอยางยิ่งการชําระคาธรรมเนียมการใหบริการการจูงใจทางการเงินของ บริษัท 
เทคโนโลยีแพทย โรงพยาบาลและอ่ืน ๆ ความตองการของประชาชนโดยการโฆษณาโดยตรงตอผูบริโภค รายงาน
สื่อมวลชนสื่อทางสังคมและการรับรูและการสนับสนุนของผูบริโภค การใชฉลากยาชีววัสดุและเครื่องมือแพทยท่ี
ผลกระทบแบบตอเนื่องของการทดสอบท่ีไมจําเปน ผลการวิจัยหรือความวิตกกังวลของผูปวยหรือแพทย การ
ฝกอบรมพิเศษของคลินิกท่ีศูนยการแพทยทางวิชาการ การแขงขันของผูใหบริการเพ่ือเสนอเทคโนโลยีท่ีล้ําสมัย 
การหลีกเลี่ ยงการทุจริต  การเติบ โตทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรง และการสรางความเก่ียวของระหวาง
ภาคอุตสาหกรรมกับหนวยงาน HTA กอนการเพ่ิมบทบาทของผูปวยผลกระทบตอนวัตกรรม 
 Healthcare technology assessment (HTA) origins, definitions, purposes, and roles, factors 
and trends influencing demand for HTA, Advances in science and engineering, Intellectual 
property, especially patent protection, aging populations, increasing prevalence of chronic 
diseases, emerging pathogens and other disease threats, third-party payment, especially fee-for-
service payment, financial incentives of technology companies, clinicians, hospitals, and others, 
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Public demand driven by direct-to-consumer advertising, mass media reports, social media, and 
consumer awareness and advocacy, off-label use of drugs, biologics, and devices, “Cascade” 
effects of unnecessary tests, unexpected results, or patient or physician anxiety, clinician 
specialty training at academic medical centers, provider competition to offer state-of-the-art 
technology, malpractice avoidance, strong or growing economies, and establishing early 
dialogue between industry and HTA agencies, increased role of patients, impact on innovation. 
 
BME  725 ระบบสารสนเทศทางคลินิกข้ันสูง             3(2-3-6) 
   (Advances in Clinical Information Systems) 
 การประมวลผลฐานขอมูลซ่ึงเปนสวนสําคัญของความสามารถในดานสารสนเทศชีวการแพทย 
แนวความคิดและวิธีการประมวลผลฐานขอมูลในบริบทของการดูแลสุขภาพและชีวการแพทย การพัฒนารูปแบบ
ขอมูลการออกแบบและการออกแบบฐานขอมูลการใชฐานขอมูล SQL มาตรฐานการเขาถึงเว็บฐานขอมูล และการ
ประยุกตใชฐานขอมูลในการวิจัยทางชีวการแพทย 
 Database processing which is a key area of competency in biomedical informatics, 
concepts and methods of database processing in the context of healthcare and biomedicine, 
developing data models, designing and re-designing databases, implementing databases, SQL, 
database web access standards. and database applications on biomedical research.  
 
BME  726 การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ        3(2-3-6) 
   (Materials Characterization) 
 หลักการของการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเพ่ือการวิจัยโดยครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ การวิเคราะหดวย
ความรอน DTA  DSC  การทดสอบสมบัติทางกล ความตานทานแรงดึง กําลังรับแรงอัดการยืดตัว  ความยืดหยุน
ของวัสดุ การวิเคราะหพ้ืนผิว การใชกลองจุลทรรศนแบบสองกราดและแบบสงผาน EDS และ AFM การเลี้ยวเบน
ของรังสีเอ็กซ การวิเคราะหเชิงจุลภาค และสเปกโตรสโคป การเขาชมหองปฏิบัติการและการสาธิตตัวอยางเปน
กรณีศึกษา 
 Principles of materials characterization to support the research, it will cover the 
following topics: thermal analysis, DTA, DSC, mechanical properties testing: tensile strength, 
compressive strength, elongation, modulus of elasticity, surface analysis, scanning electron 
microscopy, EDS and AFM, X-ray diffraction methods. Images, optical, scanning, transmission 
electron microscopy, microanalysis and spectroscopy, lab visits and demonstrations will be 
scheduled to the class to discuss some case studies. 
 
BME  727 ชีววัสดุสมัยใหม                 3(3-0-6) 
   (Modern Biomaterials) 
 วัสดุชีวภาพชนิดตาง ๆ ท่ีเหมาะสมในการใชงานและประยุกตใชในการแพทยเฉพาะทาง ความเขาใจ
เก่ียวกับคุณสมบัติทางกายภาพและพ้ืนผิวของวัสดุ เครื่องมือและวิธีการมาตรฐานในการทดสอบวัสดุ การ
ตอบสนองทางชีววิทยาตาง ๆ ตอวัสดุ ท่ีฝงหรือปลูกถายภายในรางกาย บริบททางคลินิกของการใชและ
กระบวนการผลิตชีววัสดุ และประเด็นเก่ียวกับคาใชจายตาง ๆ สําหรับ การทําปราศจากเชื้อ บรรจุภัณฑและการ
ออกแบบเครื่องมือแพทย 
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 Various classes of biomaterials in use and their application in selected subspecialties of 
medicine, understanding of material physical and surface properties, standard characterization 
tools of mateirials, various biological responses to implanted materials, the clinical context of 
their use, manufacturing processes of biomaterials, and issues dealing with cost, sterilization, 
packaging, and design of biomedical devices. 
 
BME  793 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทยข้ันสูง 1    3(2-3-6) 
   (Special Topics in Advanced Biomedical Engineering I) 
 ศึกษาหัวขอใหมๆ ท่ีทันสมัยและกําลังเปนท่ีสนใจในวงการดานวิศวกรรมชีวการแพทย ซ่ึงรายละเอียดของ
วิชาจะกําหนดข้ึนโดยเลือกจากหัวขอท่ีนาสนใจในแตละสาขาท่ีทําวิจัยโดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแลวมี
การสืบคนเอกสารท่ีเก่ียวของและทดลองปฏิบัติการ 
 New topics that are modern and interesting in the field of biomedical engineering, the 
details of the subject will be determined according to the interesting topics of each field of 
research study, additionally assignment to review relevant literatures and conduct laboratory 
experiments in the topic of individual major area under the supervision of an advisor. 
 
BME  794 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทยข้ันสูง 2    3(2-3-6)
   (Special Topics in Advanced Biomedical Engineering II) 
   วิชาบังคับกอน :  ตามความเห็นของผูสอน 
 ศึกษาหัวขอใหมๆ ท่ีทันสมัยและกําลังเปนท่ีสนใจในวงการดานวิศวกรรมชีวการแพทย ซ่ึงรายละเอียดของ
วิชาจะกําหนดข้ึนโดยเลือกจากหัวขอท่ีนาสนใจในแตละสาขาท่ีทําวิจัยโดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแลวมี
การสืบคนเอกสารท่ีเก่ียวของและทดลองปฏิบัติการ ซ่ึงในรายวิชานี้นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาจาก
รายวิชาหัวขอพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทยข้ันสูง 1 ท้ังเนื้อหาท่ีนําเสนอจากการสืบคนและความคืบหนาของ
ผลการทดลองปฏิบัติการ 
 New topics that are modern and interesting in the field of biomedical engineering, the 
details of the subject will be determined according to the interesting topics of each field of 
research study, additionally assignment to review relevant literatures and conduct laboratory 
experiments in the topic of individual major area under the supervision of an advisor. An 
evaluation upon completion of this course is based on improvement of the student on 
literature review presentation and content and progress of laboratory results, compared with 
those in the previous course (BME 793). 
 
BME  795 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทยข้ันสูง 3    3(2-3-6)
   (Special Topics in Advanced Biomedical Engineering III) 
   วิชาบังคับกอน :  ตามความเห็นของผูสอน 
 ศึกษาหัวขอใหมๆ ท่ีทันสมัยและกําลังเปนท่ีสนใจในวงการดานวิศวกรรมชีวการแพทย ซ่ึงรายละเอียดของ
วิชาจะกําหนดข้ึนโดยเลือกจากหัวขอท่ีนาสนใจในแตละสาขาท่ีทําวิจัยโดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแลวมี
การสืบคนเอกสารท่ีเก่ียวของและทดลองปฏิบัติการ ซ่ึงในรายวิชานี้นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาจาก
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รายวิชาหัวขอพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทยข้ันสูง 2 ท้ังเนื้อหาท่ีนําเสนอจากการสืบคนและความคืบหนาของ
ผลการทดลองปฏิบัติการ 
 New topics that are modern and interesting in the field of biomedical engineering, the 
details of the subject will be determined according to the interesting topics of each field of 
research study, additionally assignment to review relevant literatures and conduct laboratory 
experiments in the topic of individual major area under the supervision of an advisor. An 
evaluation upon completion of this course is based on improvement of the student on 
literature review presentation and content and progress of laboratory results, compared with 
those in the previous course (BME 794). 
 
 4. หมวดดุษฎีนิพนธ 
BME  792  การสอบวัดคุณสมบัติ                      0(0-0-0)     
   (Qualifying Examination)   
 การสอบวัดความรูในศาสตรตาง ๆ แบบบูรณาการโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการทําดุษฎีนิพนธ 
 Examination assesses the knowledge in integrated multidisciplines, espectially those 
involving in carrying out of dissertation.  
 
BME  797 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1 และแบบ 2.2)                        48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
   วิชาบังคับกอน :  ตองผานวิชา BME 792 การสอบวัดคุณสมบัติ และไดรับความเห็นชอบจาก 
       อาจารยท่ีปรึกษา 
 งานวิจัยท่ีนักศึกษาผูเขารับการศึกษาตามแผนแบบ 1.1 และ 2.2 เลือกทําในหัวขอท่ีสนใจและตองทํางาน
วิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ โดยเนนใน หัวขอ ท่ีมีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใช
ประโยชน และขยายวิทยาการทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย แลวนําผลงานมาเขียนเปนดุษฎีนิพนธ โดยตอง
เสนอและสอบปองกันดุษฎีนิพนธ รวมท้ังมีการเผยแพรผลงานวิจัยท่ีศึกษาดวย 
 Research in which a student selects the interested topic as recommended by his/her 
advisor, the research should emphasize the originality and aim toward new and useful results in 
biomedical engineering, the research results will be written as a dissertation, and orally 
defended, including published in original research paper. 
 
BME  798 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)                          36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
   วิชาบังคับกอน :  ตองผานวิชา BME 792 การสอบวัดคุณสมบัติ และไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ีปรึกษา 
 งานวิจัยท่ีนักศึกษาผูเขารับการศึกษาตามแผนแบบ 2.1 เลือกทําในหัวขอท่ีสนใจและตองทํางานวิจัย
ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ โดยเนนใน หัวขอท่ีมีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใช
ประโยชน และขยายวิทยาการทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย แลวนําผลงานมาเขียนเปนดุษฎีนิพนธ โดยตอง
เสนอและสอบปองกันดุษฎีนิพนธ รวมท้ังมีการเผยแพรผลงานวิจัยท่ีศึกษาดวย 
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 Research in which a student selects the interested topic as recommended by his/her 
advisor, the research should emphasize the originality and aim toward new and useful results in 
biomedical engineering, the research results will be written as a dissertation, and orally 
defended, including published in original research paper. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  ดุษฎีนิพนธ 
  หัวขอดุษฎีนิพนธตองมีเนื้อหาเก่ียวของกับความรูพ้ืนฐาน และการประยุกตใชงานดานวิศวกรรมชีว
การแพทย  ซ่ึงไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ และคณะกรรมการกํากับดุษฎี
นิพนธ โดยเปนงานวิจัยท่ีอาศัยการสืบคนขอมูล ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน การทดสอบเก็บขอมูล และ
วิเคราะหขอมูล ตลอดจนมีการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยอาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร และ
วิศวกรรมศาสตร นักศึกษาจะตองผานการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบหัวขอดุษฎีนิพนธ และการปองกันดุษฎีนิพนธ 
ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  1) มีองคความรูใหมจากการวิจัย 

  2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจรวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือและ/หรือ 
อุปกรณท่ีเหมาะสมในการแกปญหางานวิจัย 

  3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนขอมูล 
  4) สามารถนําเสนอผลงานวิชาการ หรือวิจัย และสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียนท่ีถูกตอง 
  5) ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพ (Accepted) ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ  

 3. ชวงเวลา   
ชวงระยะเวลาของหลักสูตรท่ีกําหนดใหทําโครงงานหรืองานวิจัย ไดแก 
1) แบบ 1.1 : ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 1  
2) แบบ 2.1 : ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2  
3) แบบ 2.2 : ภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 

 4. จํานวนหนวยกิต   
  1) ดุษฎีนิพนธสําหรับนักศึกษาแบบ 1.1 48 หนวยกิต 
  2) ดุษฎีนิพนธสําหรับนักศึกษาแบบ 2.1 36 หนวยกิต 
  3) ดุษฎีนิพนธสําหรับนักศึกษาแบบ 2.2 48 หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
  1) มีอาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษา และชวยเหลือทางวิชาการแกนักศึกษา  โดย นักศึกษาเปนผู

เลือกอาจารยท่ีปรึกษา และหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ 
  2) นอกเหนือจากการมีท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธตลอดหลักสูตรแลว นักศึกษาจําเปนตองลงทะเบียนวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง (Advanced Research Methodology) ในภาคการศึกษาแรก เพ่ือทํา
ความเขาใจถึงกระบวนการการทําการวิจัย  และเริ่มคนหาหัวขอวิจัยรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา 
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จนกระท่ังมีผลการศึกษาเบื้องตน (Preliminary Study) มานําเสนอในชวงเวลาสัมมนา 
(Seminar) เพ่ือรับฟงความคิดเห็น และนํามาสรุปเปนโครงรางดุษฎีนิพนธตอไป 

  3) จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําดุษฎีนิพนธใหมีความพรอม
 6.  กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐานไดแก 
  1) ประเมินคุณภาพ งานวิจัยดุษฎีนิพนธ โดยอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
  2) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัยโดยอาจารย ท่ีปรึกษาจากการรายงาน

ความกาวหนาทางวาจาและเอกสาร 
  3) การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบปองกันดุษฎีนิพนธ เปน

หนาท่ีและความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรหรือระดับผูชํานาญการพิเศษประจําหนวยงานท่ีใชเครื่องมือและเทคโนโลยีการแพทยและ

สาธารณสุข 
 2. นักวิจัยดานวิศวกรรมชีวการแพทยในหนวยงานวิจัยตางๆ เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
 3. ผูบริหารหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขท้ังภาครัฐและเอกชน 
 4. อาจารยผูสอน และนักวิจัยในสถาบันการศึกษา 
 5. ผูประกอบการหรือผูใหบริการทางดานเทคโนโลยีทางการแพทย และสาธารณสุข 
 6. นวัตกรในองคกรดานการพัฒนาวิทยาศาสตรของประเทศ 
 7. ผูดูแล ผูจัดการ และผูบริหารนวัตกรรมในบริษัทขนาดใหญหรือองคกรท่ีมีศักยภาพทางดานการวิจัย

ในดานวิศวกรรมชีวการแพทย 
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