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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering Program in Biomedical Engineering 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Engineering (Biomedical Engineering) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Eng.(Biomedical Engineering) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย มุงเนนใหมีการศึกษาแบบสห
สาขาวิชาอันประกอบดวยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข รวมถึงการ
บริหารจัดการเทคโนโลยี เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูเชิงบูรณาการเกิดองคความรูใหมทางเทคโนโลยีการแพทย หรือ
เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือตอบสนองกับความตองการของหนวยงาน
ทางการแพทย ท้ังในภาครัฐและเอกชน ทําใหประชากรมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ
แผนพัฒนาประเทศ 
 
ความสําคัญ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย สามารถชวยสงเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการแพทย และการสาธารณสุขของประเทศทําใหประชากรไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีก
ท้ังสามารถชวยเสริมความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจใหแกอุตสาหกรรมการบริการดานสาธารณสุขของประเทศ ท่ีมี
จุดมุงหมายในการพัฒนาประเทศไทยใหกาวเขาสูการเปนศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Hub) ระดับ
นานาชาติ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถนําเทคโนโลยีตางๆ มาตอยอดเพ่ือผลิต
อุปกรณการแพทยในเชิงพาณิชย 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  ผลิตบุคลากรดานวิศวกรรมชีวการแพทย ท่ีมีความชํานาญ มีความสามารถทํางานรวมกับบุคลากรใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ รวมถึงสามารถใหคําปรึกษา วิเคราะห และแกปญหาใหกับบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข 
 2. ผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการทางการแพทยและสาธารณสุข  
 3. พัฒนางานวิจยั สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย 
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 4. สรางเครือขายนักวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทยรวมกับบุคลากรสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมถึงสราง
ความรวมมือระหวางผูประกอบการท่ีผลิตวัสดุ อุปกรณการแพทย กับโรงพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือนํา
ผลงานวิจัยไปใชจริง หรือผลิตในเชิงพาณิชย 
 5. วางแผนและผลักดันมาตรฐานทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย 
 6. วางแผนและผลักดันนโยบายการพัฒนาประเทศทางดานวิศวกรรมชีวการแพทยใหเปนวิชาชีพ 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันจันทร - วันศุกร    เวลา 17.00 - 21.00 น.   หรือ 
   วันเสาร – วันอาทิตย    เวลา  09.00 - 19.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมสารสนเทศ หรือ สําเร็จการศึกษาวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย อุปกรณชีวการแพทย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมสารสนเทศ ฟสิกสประยุกต ฟสิกส เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีอุปกรณการแพทย เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด เภสัชศาสตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต   
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป  
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

  2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

  3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
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การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

  4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

  5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (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 ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

   I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

   IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 

 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
ข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอ กําหนดของสาขาวิชาท่ีจะ
รับปริญญา 

 2. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
 3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

 4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 5. ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   

โครงสรางหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  41  หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ       14 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก         15 หนวยกิต 
    4) วิทยานิพนธ        12 หนวยกิต 
  
รายวิชาในหลักสูตร  
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปน          
หนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้  
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL 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    
BME 601  วิธีวิทยาการวิจัย             3(3-0-6) 
   (Research Methodology)  
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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  จํานวน 15 หนวยกิต  
  นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาตางๆ เหลานี้หรือรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมชีวการแพทย (BME 7xx) 
BME 610  ระบบสารสนเทศทางคลินิก          3(2-3-6) 
   (Clinical Information Systems) 
BME 611  วิศวกรรมคลินิก                                        3(3-0-6)  
   (Clinical Engineering)  
BME 612  การจัดการเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและการประเมินเทคโนโลยีชีวการแพทย 3(3-0-6) 
   (Healthcare Technology Management and Biomedical Technology  
   Assessment)  
BME 613  มาตรฐานและกฎระเบยีบของเทคโนโลยีชีวการแพทย 3(3-0-6) 
   (Standards and Regulations of Biomedical Technology)  
BME 614  การบริหารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมสุขภาพ  3(3-0-6) 
   (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  การเปนเจาของธุรกิจดานเทคโนโลยีการแพทย  3(3-0-6) 
           (Entrepreneurship in Medical Technology Business) 
BME 618  การแพทยทางไกลและระบบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
   (Telemedicine and E- Health) 
BME 619  ทรัพยากรสารสนเทศการดูแลสุขภาพและการจัดการ 3(3-0-6)  
   (Health Care Information Resources and Management) 
BME 621     วิธีวิทยาการคํานวณทางอุปกรณชีวการแพทย  3(3-0-6)                       

(Computational Methodology in Biomedical Instrumentation)   
BME 622  อุปกรณชีวการแพทยข้ันสูง           3(3-0-6) 
      (Advanced Biomedical Instrumentations) 
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BME 623  การวิเคราะหเมตริกซ           3(3-0-6)  
   (Matrix Analysis)   
BME 624  วิธีการไฟไนตเอลิเมนตข้ันสูง         3(2-3-6)  
   (Advanced Finite Element Methods)   
BME 625  การประยุกตใชงานของระบบภาพทางการแพทย 3(2-3-6) 
   (Applications of 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  สัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกสและสัญญาณแทรกสอด 3(2-3-6) 
   (Electronics Noise and Interfering Signals) 
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  เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมชีวการแพทย    3(3-0-6)  
   (Selected Topics in Biomedical Engineering) 
BME 636  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย 3(3-0-6) 
   (Numerical Methods for Biomedical Engineering)  
BME 641  วัสดุชีวภาพ              3(3-0-6) 
   (Biomaterials)         
BME 642  การทดสอบความเขากันไดทางชีวภาพ    3(2-3-6)  
   (Biocompatibility Tetsting) 
BME 643  การออกแบบวัสดุของพอลิเมอรฐานชีวภาพ   3(3-0-6) 
   (Material Design of Bio-based Polymers) 
BME 644  วัสดุท่ีไดรับแรงบันดาลใจทางชีวภาพสําหรับประยุกตใชทางชีวการแพทย  3(3-0-6) 
   (Bio-inspired Materials for Biomedical Applications) 
BME 645  วิศวกรรมชีวเคมี                 3(3-0-6) 
   (Biochemical Engineering) 
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BME 646  ชีวสารสนเทศศาสตร           3(3-0-6) 
   (Bioinformatics) 
BME 647  เศรษฐศาสตรวิศวกรรมชีวการแพทย         3(3-0-6) 
   (Biomedical Engineering Economics) 
BME 648  การพิมพชีวภาพ                          3(2-3-6) 
       (Bioprinting) 
BME 651   ระบบการจัดการการบํารุงรักษาดวยคอมพิวเตอรสําหรับ 3(2-3-6) 
        ประยุกตใชทางการแพทย      
   (Computerized Maintenance Management System in  
   Medical Applications) 
BME 661   จุลทรรศนศาสตรชั้นสูงสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย  3(3-0-6) 
    (Advanced Optical Microscopy for Biomedical Engineering) 
BME 662   อุปกรณไบโอเซนเซอรแสงข้ันสูง        3(3-0-6)     
   (Advanced Optical Biosensors) 
BME 663  การจาํลองระบบทางแสง          3(3-0-6)  
   (Optical system simulation) 
BME 664  แสงเรขาคณิตข้ันสูง            3(3-0-6)  
   (Advanced Geometric Optics) 
BME 665  ฟูเรียรของคลื่นแสง            3(3-0-6)  
   (Fourier Optics) 
 
 4. วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2 ) 
BME 699  วิทยานิพนธ                   12(0-36-18) 
   (Thesis) 
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แผนการศึกษา    
 แผนการศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป แบบแผน ก2 ทําวิทยานิพนธ (ศึกษารายวิชาและทํา
วิทยานิพนธ) สําหรับผูท่ีจบการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ช้ันปท่ี 1  ช้ันปท่ี 2  
แผน ก (แบบ ก2) 

 (การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ก ( แบบ ก2) 

 (การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑติศึกษา         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   วิธีวิทยาการวิจัย                              3(3-0-6) 
               (Research Methodology)                       
BME 602   การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิต ิ                3(3-0-6) 
               (Statistical Data Analysis) 
BME xxx   หมวดวิชาเลือก                                3(3-0-6) 

                        รวม   9   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 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 
ภาคการศึกษาท่ี 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       

ภาคการศึกษาท่ี 2 
BME 606  สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย 2       1(0-3-2) 

        (Biomedical Engineering Seminar II) 
BME 699  วิทยานิพนธ                 6(0-18-9) 

(Thesis) 
              
 
 

 
รวม   7   หนวยกิต 

 
คําอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL 500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ีใช
ศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนท้ังดานการพูดและการ
เขียน  
 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex 
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter 
arguments both orally and in writing. 
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BME 600 โครงสรางและระบบรางกายมนุษยสําหรับวิศวกรชีวการแพทย  3(3-0-6) 
   (Human Structure and Body Systems for Biomedical Engineer) 
 ระบบควบคุมและหลักการพ้ืนฐานทางโครงสรางและรางกายมนุษยสําหรับวิศวกรชีวการแพทย โดยมีหัวขอ
ครอบคลุมในเรื่อง กายวิภาคพ้ืนฐานของรางกายมนุษย ระบบประสาท ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานท่ีเกิดข้ึนในเซลล ระบบหัวใจและการหมุนเวียนของโลหิต ระบบทางเดินหายใจ 
และระบบการกรองของไต ระบบทางเดินอาหารและระบบตอมไรทอของรางกาย  
 Control system and engineering principles of human structure and body systems; topics 
including basic of human anatomy, nervous systems, musculoskeletal systems, metabolism, 
cardiovascular systems, respiratory systems, renal, GI systems and endocrine systems. 
  
 2. หมวดวิชาบังคับ  
BME 601 วิธีวิทยาการวิจัย                       3(3-0-6) 
   (Research Methodology) 
 การออกแบบการทดลองเพ่ือนําไปสูการวิจัยท่ีดีตัวอยางเชน การจําลองระบบดวยคอมพิวเตอร การใช
เครื่องมือใหถูกตอง รวมท้ังการวางแผนโครงสรางงานวิจัยโดยภาพรวม  
 The design of research project to obtain outstanding productions: simulation; appropriate 
used instruments and other elements of overall research plans.  
 
BME 602 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ           3(3-0-6) 
    (Statistical Data Analysis)  
 หลักการพ้ืนฐานทางความนาจะเปน และสถิติสําหรับงานวิจัย โดยมีหัวขอครอบคลุม เรื่องการเก็บขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ตัวแปรสุม การกระจายขอมูลแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การกระจายตัวของคาตัวอยาง 
การประมาณคา ชวงความเชื่อม่ัน การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยแบบเชิงเสน การวิเคราะหคาแวเรียนซ และ
การใชซอฟแวรทางสถิติ 
 Basic ideas of probability and statistics for data analysis in research; topics including data 
collection, data analysis, random variables, common discrete and continuous distributions, 
sampling distributions, estimation, confidence intervals, hypothesis tests, linear regression, 
analysis of variance, and data analysis using statistical software. 
 
BME 603 แบบจําลองทางคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรของระบบรางกายมนุษย 3(3-0-6) 
    (Mathematical and Computational Modeling of Human Body Systems) 
 หลักการพ้ืนฐานในการพัฒนาแบบจําลอง แนวทางการประยุกตใชของ แบบจําลองทางคณิตศาสตรและทาง
คอมพิวเตอร ของระบบทางกายภาพวิทยา แบบจําลองในการแบงแยกเปนสวนๆ ซ่ึงครอบคลุมการถายเทของ
ของเหลว แบบจําลองของการถายเทของมวล แบบจําลอง ความสัมพันธของความดันและอัตราการไหล กลศาสตร
ของปอด พ้ืนฐานของระบบทางเดินหายใจ และ แบบจําลองตางๆ แบบจําลองของการสื่อสารของสัญญาณทาง
ไฟฟาของเซลล แบบจําลองของการถายเท ความรอนและมวลสาร การควบคุมการไหลเวียนของความรอน ระบบ
ควบคุมปริมาตรของของเหลวใน รางกาย แบบจําลองสําหรับระบบไต และแบบโมเดลของกลูโคส-อินซูลิน  
 Fundamental principles in model development, applications of mathematical and 
computer physiological models, compartment modeling, covering fluid transport, mass 
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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)  
 หลักการท่ัวไปในการออกแบบอุปกรณทางการแพทย เซนเซอรตางๆในทางชีวการแพทย แอมปลิไฟเออร
และการประมวลสัญญาณ ศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางไฟฟาและทางกลของเนื้อเยื่อและเซลล คลื่นไฟฟาหัวใจและ
ระบบท่ีใชวัด เซนเซอรท่ีใชวัดความดันโลหิตและเสียงท่ี เกิดข้ึนจากการเตนของหัวใจ เครื่องมือวัดอัตราการไหล
ของโลหิต การวัดปริมาตรโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของคาอิมพิแดนซ ความดันและอัตราการไหลท่ีเก่ียวกับระบบ
ทางเดินหายใจ ความเขมขนของ กาซชนิดตางๆในปอด เซนเซอรท่ีใชวัดปริมาณของสารตางๆในเลือด การวัดตางๆ
ทางคลินิก รังสีวิทยา ภาพเอ็มอารไอ การบันทึกภาพทางการแพทยโดยใชอัลตราซาวด หลักการของเครื่องเพสเมก
เกอรและดี-ฟบ บิลเลเตอร อุปกรณในการบําบัดโรคตางๆ ความปลอดภัยและการเชื่อถือไดของอุปกรณทาง
การแพทย และ การปองกันปญหาขัดของท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดกับอุปกรณทางการแพทย  
 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 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) 
 วัตถุประสงคของวิชานี้เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตในการอานทํา ความเขาใจและ 
นําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดใหมีการเสนอผลงานซ่ึงอาจจะไดจากการ อานวิเคราะหบทความ
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ หรือเปนผลงานวิจัยของตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ี ปรึกษาตอผูฟงในกลุมและมี
กรรมการประเมินผล  
 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  
 วัตถุประสงคของวิชานี้เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตในการอานทํา ความเขาใจและ 
นําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดใหมีการเสนอผลงานซ่ึงอาจจะไดจากการ อานวิเคราะหบทความ
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ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ หรือเปนผลงานวิจัยของตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ี ปรึกษาตอผูฟงในกลุมและมี
กรรมการประเมินผล  
 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 
BME 610 ระบบสารสนเทศทางคลินิก                                        3(2-3-6) 
    (Clinical Information Systems) 
 ความรูพ้ืนฐานของสารสนเทศทางการแพทยท่ีเก่ียวของกับขอมูลการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ไดแก ระบบเวชปฏิบัติเชิงประจักษและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวัดทางสรีรวิทยาและระบบสุขภาพ
ทางไกล การเขารหัสทางการแพทยและการจัดหมวดหมูมาตรฐานสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการแพทย การ
ออกแบบฐานขอมูลแบบไดนามิก 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 measurements and telehealth systems, medical coding and 
classification, standards for medical data interchange, aspects of database design, dynamic 
HTML and web services. 
 
BME 611 วิศวกรรมคลินิก                       3(3-0-6) 
    (Clinical Engineering)  
 พ้ืนฐานการจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย การจัดตั้งและการดําเนินการของแผนกวิศวกรรมการแพทย 
บทบาทของวิศวกรรมคลินิกในดานออกแบบระบบอํานวยความสะดวกตอการดูแลรักษาผูปวย ในดานการจัดการ
ดานความปลอดภัย การประเมินเทคโนโลยี การไดมาซ่ึงเทคโนโลยี การออกแบบระบบอํานวยความสะดวกทาง
การแพทย  การจัดการดานบุคลากร และงบประมาณ ทักษะทางเทคนิคท่ีจําเปนสําหรับวิศวกรคลินิก และ
จริยธรรมของวิศวกรคลินิก 
 The management of medical technology, establishing and operating a clinical engineering 
department, and the role of the clinical engineering designing facilities used in patient care; 
Topics covering 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) 
 การจัดการเทคโนโลยีทางคลินิกท่ีใหความสําคัญกับวงจรชีวิตของอุปกรณ การวินิจฉัยและประเมินผลของ
ความตองการ ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง การจัดซ้ือ การปฏิบัติตามเกณฑการประเมินความเสี่ยง การรับรองความ
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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; 
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 การรวบรวมขอมูลและการบริหาร
จัดการของเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ มาตรฐานทางดานเทคนิคในระดับประเทศและระหวางประเทศ ความ
สอดคลองกันของมาตรฐานทางเทคนิค และ กฎระเบียบของ องคการอาหารและยาท่ีเก่ียวกับการผลิต การ
จําหนาย การใชงานของอุปกรณทางการแพทย วิธีการตรวจสอบมาตรฐานและกฎระเบียบวามีผลกระทบตอ
เทคโนโลยีดานการแพทยในทุกข้ันตอนหรือไมตั้งแตการพัฒนาเครื่องตนแบบ การทดสอบ การตลาด การใชงาน
และการเลิกผลิต  
 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) 
 ขอผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษยและอุบัติเหตุของอุปกรณการแพทย คุณภาพของพลังงานไฟฟา และ ความ
นาเชื่อถือของการใชงานอุปกรณการแพทยท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟา การเขากันไดและการ
รบกวนทางแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณการแพทย การปองกันอันตรายจากรังสี  ระบบแกสทางการแพทย ระบบ
ระบายอากาศทางการแพทยและคุณภาพของอากาศในโรงพยาบาล ระบบการปองกันอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
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เครือขายเครื่องมือแพทย ระบบสารสนเทศของผูปวย การฉายภาพทางการแพทยและระบบการจัดเก็บภาพทาง
การแพทย  การแพทยทางไกลและการสงภาพทางการแพทย สถาปตยกรรมของโรงพยาบาล และการออกแบบ
ระบบอํานวยความสะดวกในการดูแลรักษาผูปวย  
 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 ขอกําหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพของกองควบคุมอาหารและยาท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ 
ความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย และอุบัติเหตุจากอุปกรณการแพทยท่ีเกิดข้ึน 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 การเปนเจาของธุรกิจดานเทคโนโลยีการแพทย  3(3-0-6) 
          (Entrepreneurship in Medical Technology Business) 
 ความหมาย บทบาท ประเภท และ คุณลักษณะพิเศษของการเปนเจาของธุรกิจท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี
ทางการแพทย การวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร อันประกอบดวยจุด
แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจทางเทคโนโลยีการแพทย เง่ือนไขตาง ๆ ทางกฎหมาย  
แนวคิดตาง ๆ ในการจัดตั้งธุรกิจใหม การดําเนินงานและปญหาตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ ความสําคัญและ
ข้ันตอนการเขียนแผนธุรกิจ  แนวทางในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทยใหยั่งยืน  
 Definition, roles and features of a business owner related to medical technology,  analyze 
and evaluate various conditions, both internal and external organizations which consisting of 
strengths, weaknesses opportunities, and threats for medical technology business,  various legal 
conditions; different concept of establishing a new business, operations and problems in the 
medical technology busineses; the importance and process of writing a business plan, 
guidelines for planning and developing sustainable of medical technology businesses. 
 
BME 618 การแพทยทางไกลและระบบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
   (Telemedicine and E-Health) 
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 ภาพรวมของการแพทยทางไกลและการแพทยอิเล็กทรอนิกส ประวัติ วิวัฒนาการและบทบาทในระบบการ
รักษาพยาบาล เทคโนโลยีการแพทยทางไกล ระบบการสื่อสารไรสายทางการแพทยและการบริการสุขภาพ 
ใบอนุญาต การวิจัย มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติการแพทยทางไกล 
 An overview of telemedicine and E-Health, history, evolution, and role in healthcare 
system, telemedicine technology, wireless communication stytem in medical and healthcare 
services, licensure, research, standards, and practice guidelines of telemedicine.  
 
BME 619 ทรัพยากรสารสนเทศการดูแลสุขภาพและการจัดการ 3(3-0-6) 
   (Health Care Information Resources and Management) 
 การจัดการฐานขอมูลในดานเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ สารสนเทศสําหรับแพทยและผูบริหาร หัวขอทาง
เทคนิคและองคการท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยทางคลินิกและ
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 .  
 
BME 621 วิธีวิทยาการคํานวณทางอุปกรณชีวการแพทย  3(3-0-6) 
   (Computational Methodology in Biomedical Instrumentation)   
 ความรูพ้ืนฐานการวิเคราะห ผลเฉลยสมการเชิงเสนและเมทริกซผกผัน ไดแก ระเบียบวิธีการกําจัดแบบ
เกาส ระเบียบวิธีแบบแยกสวนและระเบียบวิธีทําซํ้า ผลเฉลยสมการไมเปน เชิงเสนไดแก สมการพีชคณิต ระเบียบ
วิธีทําซํ้า การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การคํานวณคาเจาะจงและ เวกเตอรเจาะจง ระเบียบวิธีกําลัง การแปลง
เมตริกซ การประมาณคาฟงกชันและการประมาณคาภาย ในชวง ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ เทคนิคระเบียบ
วิธีการคํานวณไดแก การแปลงฟูริเยรแบบไมตอเนื่อง การแปลงฟูริเยรแบบเร็ว การประมาณคาสเปคตัมแบบเร็ว 
การแยกสเปคตรอล และ ฟงกชันกอกําเนิดแบบสุม  
 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   อุปกรณชีวการแพทยข้ันสูง           3(3-0-6)  
   (Advanced Biomedical Instrumentations) 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสัญญาณชีวภาพ การแปลงสัญญาณแอนาล็อกเปนสัญญาณดิจิตอลและการด
รวบรวมขอมูล การเชื่อมตอกับฮารดแวร การเขียนโปรแกรมประมวลผลและควบคุมอุปกรณชีวการแพทย การ
สรางสวนติดตอผูใชแบบกราฟกสําหรับใชในการรวบรวมขอมูล พ้ืนฐานการสุมสัญญาณสําหรับการรวบรวมขอมูล 
เทคนิคพ้ืนฐานในการการประมวลผลสัญญาณ การรวบรวมสัญญาณคลื่นท่ัวไปและสัญญาณชีวภาพ ระบบการ
ติดตามเฝาระวังแบบออนไลนและใชเว็บเปนฐาน 
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 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)   
 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, eigenvalues and eigenvectors, invariant 
subspaces, determinants, diagonalization and canonical forms, Caley-Hamilton theorey, inner 
products, quadratic forms, norms, matrix functions, matrix and differential equations.  
 
BME 624 วิธีการทางไฟไนตเอลิเมนตข้ันสูง        3(2-3-6) 
   (Advanced Finite Element Methods)  
 การวิเคราะหดวยไฟไนตเอลิเมนตข้ันสูงในวัตถุท่ีมีโครงสรางซับซอน โดยเนนท่ีประเด็นของความไมแปรผัน
ตรง รวมความยืดหยุนแบบไมเปนเสนตรง ความเปนพลาสติกแบบยืดหยุน และปญหาท่ีผิวสัมผัสในกรณีของการ
ประยุกตใชทางชีวกลศาสตรและทางชีวการแพทย 
 Advanced topics in finite element analysis of complex objects, emphasized on nonlinear 
problems including nonlinear elasticity, hyperelasticity, elastoplasticity and contact problems in 
biomechanics and biomedical applications.  
 
 BME 625 การประยุกตใชงานของระบบภาพทางการแพทย 3(2-3-6) 
   (Applications of Medical Imaging Systems) 
 การถายภาพทางการแพทยและการวิเคราะห หลักการและการสรางภาพของรังสีเอ็กซ เครื่องเอกซเรย
คอมพิวเตอร (CT) อัลตราซาวนด การกําทอนแมเหล็กของนิวเคลียส (NMR) เครื่อง PET เครื่อง SPECT หลักการ
และการสรางภาพของกลองจุลทรรศนและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีระบบ
ภาพทางการแพทยในทางคลินิก ระบบการจัดเก็บและการสื่อสารภาพทางการแพทย รวมถึงมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
 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, examples of clinical applications of medical imaging system technology, picture 
archiving and communication systems (PACs) and standards.  
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BME 626 การประมวลผลภาพทางการแพทย     3(2-3-6) 
   (Medical Image Processing) 
 อัลกอริทึมในการสรางภาพตัดขวางจากขอมูลโปรเจ็คชัน เชน อัลกอริทึมฟลเตอรแบ็คโปรเจ็คชัน 
อัลกอริทึมอารท อัลกอริทึมฟูริเยร เปนตน รวมถึงอัลกอริทึมในการสราง ภาพตัดขวางจากขอมูลโปรเจ็คชันท่ีใช
ลักษณะทางเรขาคณิตของแนวรังสีท่ีตางกันเชน แนวรังสีแบบขนานแบบพัด แบบกรวย เปนตน นอกจากนี้ยัง
ศึกษาเก่ียวกับการทําทะเบียนภาพ 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 ศึกษางานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการทําโครงงานยอย ทางดานการใชงานของคอมพิวเตอร
ในทางการแพทย  
 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 medical science.  
 
BME 628 การออกแบบระบบสมองกลฝงตัว     3(2-3-6) 
   (Design of Embedded System) 
 แนะนําระบบสมองกลฝงตัว การพัฒนาระบบสมองกลฝงตัวดวยไมโครคอนโทรลเลอร ภาษาซีสําหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร บัสสื่อสารสําหรับการเชื่อมตอเครือขายอุปกรณ การควบคุมอุปกรณและกลไกบริการการ
ขัดจังหวะ การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบสมองกลฝงตัว การโมเดลโปรแกรมดวย UML ระบบปฏิบตัิการทันเวลา 
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 



Graduate School : Rangsit University  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 18 

BME 630 การออกแบบอุปกรณทางการแพทยข้ันสูง   3(3-0-6) 
   (Advanced Biomedical Instrumentation Design) 
 การออกแบบ การพัฒนาอุปกรณการแพทย การพัฒนา และวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑ การทดสอบเชิง
คลินิกกอนใชงาน การนําผลิตภัณฑวิศวกรรมชีวการแพทยจากระดับหองวิจัยสูการผลิตในเชิงพาณิชย ความ
นาเชื่อถือของผลิตภัณฑ การประเมินความนาเชื่อถือ การติดตามเฝาระวังคุณภาพเครื่องมือแพทยภายหลังจากวาง
จําหนายในทองตลาด การปฏิบัติตามกฎระเบียบท้ังตามมาตรฐาน FDA และ GMPs การควบคุมคุณภาพ การ
ประกันคุณภาพการนําไปใชงานและการทํางานของอุปกรณทางการแพทยท้ังระดับนานาชาติ และระดับชาติ ความ
ผิดพลาดของเครื่องมือแพทยจากผูใชงานและอุบัติเหตุ 
 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) 
 พ้ืนฐานของสัญญาณทางการแพทย สเปคตรัมและการไดมาซ่ึงสัญญาณ การรบกวน กรณีศึกษาการ
วิเคราะหสัญญาณในโดเมนเวลา โดเมนความถ่ี 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) 
 พ้ืนฐานท่ัวไปท่ีเก่ียวกับสัญญาณรบกวน การวิเคราะหสัญญาณรบกวนในวงจรไฟฟา การวิเคราะหสัญญาณ
รบกวนเชิงความถ่ี แบบจําลองสัญญาณรบกวนในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สัญญาณรบกวนภายนอก วิธีการลดและ
การปองกันการแทรกสอด การออกแบบวงจรสัญญาณรบกวนตํ่า การวัดประสิทธิภาพของสัญญาณรบกวน
สัญญาณรบกวนในวงจรตรวจวัดและระบบสื่อสาร 
 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 วงจรซีมอสท่ีทํางานในชวงวีคอินเวอรสชัน เทคนิคสําหรับการ
ออกแบบท่ีใชแรงดันและกําลังงานต่ํา วงจรกรอง วงจรขยาย วงจรแปลงขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล การเชื่อมโยงไร
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 เซนเซอรชีวภาพ ระบบการรวบรวมขอมูลและระบบการสง 
 Measurement systems, sensor characteristics, resonator sensors, semiconductor based 
sensors, optical fiber sensors, intelligent sensors, wireless sensor networks, biosensor, data 
acquisition and telemetry. 
 
BME 635 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมชีวการแพทย    3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Biomedical Engineering) 
 งานวิจัยท่ีนาสนใจทางสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย โดยหัวขอการสอนจะไดรับการพิจารณาจากอาจารย
ผูสอน 
 Research topics in biomedical engineering selected by the instructor.  
 
BME 636 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย  3(3-0-6) 
   (Numerical Methods for Biomedical Engineering) 
 เทคนิคการหาคาท่ีเหมาะสมอยางงาย การประมาณคาในชวง ระบบพีชคณิตเชิงเสนของสมการ สมการ
สมการเชิงอนุพันธสามัญเพ่ือจําลองแบบ และการจําลองแบบเฟนสุม หลักการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและการ
คํานวณของการประมาณเชิงตัวเลขและการหาคําตอบจากปญหาเชิงวิทยาศาสตร การปรับเสนโคง การวิเคราะห
ความคลาดเคลื่อน การวิเคราหดวยเวกเตอร  ก ารจัดกลุม พหุนามและการประมาณสวนโคง การจดจํารูปแบบ 
อนุพันธและปริพันธ คําตอบของของระบบสมการเชิงเสนและไมเชิงเสนขนาดใหญ ระเบียบวิธีแกสมการเชิง
อนุพันธสามัญ ตัวเลขสุม การจําลองระบบเฟนสุม 
 Techniques for simple optimisation, interpolation from the known to the unknown, linear 
algebra underlying systems of equations, ordinary differential equations to simulate systems, 
and stochastic simulation under random influences, mathematical and computational 
foundations of the numerical approximation and solution of scientific problems, curve fitting, 
error analysis, vectorisation, clustering; polynomial and spline interpolation, pattern recognition, 
integration and differentiation, solution of large scale systems of linear and nonlinear equations, 
explicit schemes to solve ordinary differential equations, random numbers and stochastic 
system simulation. 
 
BME 641 วัสดุชีวภาพ                        3(3-0-6) 
   (Biomaterials)    
 วัสดุพอลิเมอร เซรามิก และโลหะท่ีใชแทนท่ีเนื้อเยื่อออน และเนื้อเยื่อแข็ง วัสดุเฉ่ือยและวัสดุท่ีมีความ 
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วองไวทางชีวภาพ หลักการพ้ืนฐานของวิศวกรรมเนื้อเยื่อและระบบนําสงยา แนวทางปจจุบันของวิศวกรรมท่ีอาศัย
การแทนท่ีโดยอาศัยเซลลเปนฐานสําหรับเนื้อเยื่อชนิดตางๆ เพ่ือควบคุมการตอบสนองของระบบรางกายตอพ้ืนผิว
เทียมของวัสดุฝง การเสื่อมสลายของวัสดุซ่ึงนําไปสูความลมเหลว การทบทวนวรรณกรรมท่ีสําคัญเก่ียวกับวัสดุ
ชีวภาพ รวมถึงงานวิจัยปจจุบันในสาขาท่ีเก่ียวของ และการประเมินถึงหลักเกณฑการออกแบบเพ่ือใหไดวัสดุท่ี
เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชงานทางชีวภาพ 
 Polymeric ceramics and metallic materials used in soft- and hard-tissue replacements, 
bio-inert and bioactive materials, biodegradable materials, principle concepts of tissue 
engineering and drug-delivery systems, current approaches to the engineering of cell-based 
replacement for various tissues techniques to control the physiologic response to artificial 
surfaces of implanted materials,  material degradation leading to failure, critical review of 
current biomaterials literature including current research in the related field and evaluation of 
the design criteria that a material must meet for a given biological application. 
 
BME 642 การทดสอบความเขากันไดทางชีวภาพ    3(2-3-6) 

(Biocompatibility Testing) 
 หลักการพ้ืนฐานของการตอบสนองทางชีวภาพตออุปกรณการแพทยหรือวัสดุตอสภาพทางสรีระ ปญหาท่ี
พบเม่ืออุปกรณการแพทยมีการสัมผัสกับรางกายมนุษย รวมถึงการสะสมของโปรตีน การเจริญของเซลลและ
เนื้อเยื่อซ่ึงเปนผลใหเกิดความลมเหลว การตอบสนองตอการเกิดพิษเชนการเกิดพิษแบบเฉียบพลัน แบบเรื้อรัง 
การตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน หรือการกอพันธุพิษเปนตน การตอบสนองแบบผิดปกติของเซลลและเนื้อเยื่อซ่ึง
กอใหเกิดมะเร็ง การทดสอบความเขากันไดทางชีวภาพท้ังในระดับหองปฎิบัติการและสัตวทดลอง มาตรฐานการ
ทดสอบความเขากันไดทางชีวภาพของวัสดุชีวภาพและอุปกรณการแพทย 
 Basic concepts of biological responses to medical devices or the material to physiological 
conditions, the problems encountered when exposing medical devices to the human body 
include deposition of proteins, cells and tissue growth leading to failure, toxic responses (acute, 
chronic, immune, genotoxic, etc), abnormal cell/tissue responses leading to carcinogenesis, 
biocompatibility testing including In Vitro and In Vivo, biocompatibility testing standards for 
biomaterials and medical devices. 
 
BME 643 การออกแบบวัสดุของพอลิเมอรฐานชีวภาพ           3(3-0-6) 
   (Material Design of Bio-based Polymers) 
 การออกแบบโครงสรางวัสดุพอลิเมอรฐานชีวภาพท่ีมีสมรรถภาพสูงและมีสมบัติจําเพาะตามความตองการ 
การสังเคราะหและออกแบบไบโอพอลิเอสเตอรดวยกระบวนการทางจุลชีววิทยาและเคมีเอนไซม  วิธีการออกแบบ
โมเลกุลพลาสติกชีวภาพเพ่ือท่ีจะกําหนดคุณสมบัติและการนําไปใชงาน  เทคโนโลยีใหมในการสังเคราะหพลาสติก
ชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพและความแมนยํา  ระบบการนํากลับมาใชใหมของวัสดุพอลิเมอรดวยการยอยสลายทาง
ความรอนและดวยเอนไซม  กระบวนการผลิตข้ึนรูปอุปกรณวัสดุพอลิเมอรท่ีควบคุมดวยโครงสรางผลึกและพ้ืนผิว  
และวัสดุพอลิเมอรท่ีตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 The structure design of high performance that have specific functions and desired 
properties for bio-based polymer, synthesis and design of biopolyesters by microbiological and 
chemo-enzymatic processes, methodology of molecular design for bioplastics to specify their 
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properties and functions, new technology of efficient and precise bioplastic synthesis, recycling 
system of polymeric materials by using thermal and enzymatic degradations, processing of high 
strength articles regulated by crystalline and surface structure of polymer materials, and 
environmental conscious polymeric materials. 
 
BME 644 วัสดุท่ีไดรับแรงบันดาลใจทางชีวภาพสําหรับประยุกตใชทางชีวการแพทย 3(3-0-6) 
   (Bio-inspired Materials for Biomedical Applications) 
 การพัฒนาวัสดุเลียนแบบวัสดุธรรมชาติ โดยไดรับแรงบันดาลใจทางชีวภาพ การเชื่อมตอกันเอง การ
จัดระบบตามลําดับข้ันและการวิวัฒนาการของโครงสรางทางชีววิทยา  หนวยโครงสรางพ้ืนฐานจากชีวพอลิเมอร
และชีวโมเลกุล  กระบวนการตกตะกอนแรธาตุทางชีววิทยา วัสดุคอมโพสิตจากซิลิเกตและแคลเซียมคารบอเนต
ฟอสเฟต  พอลิเมอรชีวภาพและพอลิเมอรคอมโพสิต   ชีวพอลิเมอรท่ีมีสมบัติยืดหยุนคลายยาง   วัสดุท่ีเลียนแบบ
ชีวโมเลกุล สําหรับการประยุกตใชทางชีวการแพทย 
 The development of natural mimetic materials based on biological inspiration,  self-
assembly hierarchy and evolution of biological structure, basic building blocks from 
biopolymers and biomolecules, biomineralization process, silicate and calcium-
carbonate/phosphate -based composite materials, biological polymers and polymer 
composites, biological elastomers, biomolecular based materials for biomedical applications.  
 
BME 645 วิศวกรรมชีวเคมี                            3(3-0-6) 
   (Biochemical Engineering) 
 หลักการของวิศวกรรมชีวเคมีของกระบวนการทางชีวภาพในอุตสาหกรรม  ความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการแยกสารทางชีวภาพและการดึงสารท่ีไมละลายน้ําออกมาโดยวิธี การกรอง  การแยกโดยใชแรงเหวี่ยง
หนีศูนยกลาง การทําใหเซลลแตก การสกัด การดูดซับ กระบวนการโครมาโทกราฟ การตกตะกอน การแยกดวย
เมมเบรน การตกผลึก และการทําแหง รวมท้ังการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการผลิตทางชีวภาพ เชน มวลสาร
สัมพันธ จลนพลศาสตร การถายเทความรอนและการถายเทมวลสาร เทคนิคการตรวจวัดปริมาณสารสับสเตรท
และสารผลิตภัณฑ การขยายขนาดการผลิต และแบบจําลองและซิมมูเลชั่นดวยซอฟตแวรท่ีใชในการวิเคราะห
กระบวนการทางชีวเคมี 
 Principles of biochemical engineering of industrial biological process, understanding of 
bioseparation processes and separate insoluble substances by methods of filtration, 
centrifugation, cell lysis, extraction, adsorption, chromatography, sedimentation, membrane 
separation, crystallization, and drying, study of production bioproducts such as mass balance, 
chemical kinetics, heat and mass transfer, analytical techniques of an amount of substrates and 
products, scaling up of production process, modeling of biochemical process by simulation 
software. 
 
BME 646 ชีวสารสนเทศศาสตร          3(3-0-6) 
   (Bioinformatics) 
 หลักการของชีวสารสนเทศศาสตรของขีวโมเลกุล  เซลลกับชีวสารสนเทศศาสตร  ความสัมพันธระหวางชีว
โมเลกุลและชีวสารสนเทศศาสตร  สารชีวโมเลกุล เชน กรดนิวคลิอิก ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน และเมทาโบไลท  
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การวิเคราะหสายลําดับดีเอ็นเอและสายโปรตีนในโดเมนของความถ่ี  แหลงขอมูลและซอฟตแวรเก่ียวกับชีวสารสน
เทศศาสตร  รวมท้ังความเขาใจเก่ียวกับจีโนมิกส โปรตีโอมิกส และเมตาโบโลมิกสสําหรับประยุกตใชในทางชีว
การแพทย 
 Principles of bioinformatics of biomolecules, cells relating to bioinformatics, relationships 
between biomolecules and bioinformatics, biomolecules such as nucleic acid (DNA, RNA), 
proteins, and metabolites, analyses of DNA and protein strands and sequences into frequency 
domain, information resources and software relating to bioinformatics, and understanding of 
genomics, proteomics and metabolomics for biomedical applications. 
 
BME 647 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมชีวการแพทย           3(3-0-6) 
   (Biomedical Engineering Economics) 
 แนวคิดทางดานเศรษฐศาสตรข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประยุกตใชในงานวิศวกรรมชีวการแพทย  แนวความคิด
เก่ียวกับตนทุนเพ่ือการตัดสินใจ  เศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของกับการจัดการ การปฏิบัติการ การเติบโต และกําไรของ
กิจการทางวิศวกรรมชีวการแพทย  ตลาดของผลิตภัณฑและการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหมทางวิศวกรรม
ชีวการแพทยท่ีสอดคลองกับการตลาดและการคลัง  การหามูลคาปจจุบันและมูลคารายป  การหาอัตรา
ผลตอบแทนและผลประโยชนตอเงินลงทุน  การคํานวณดอกเบี้ย  การหาคาเสื่อมราคาและการวิเคราะหจุดคุมทุน  
วิธีการประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกกอนและหลังหักภาษี  การวิเคราะหความไว ความเสี่ยง และความไม
แนนอน  
 Basic economic concepts for biomedical engineering applications, cost concept for 
decision making, economics of the management, operation, growth and profitability of 
biomedical engineering firms, biomedical engineering markets and biomedical engineering 
technologies development of products relating to marketing and financing, finding of present 
and annual values, finding of rate of return and benefit-cost ratio, interest calculation, finding of 
depreciation and breakeven analysis, evaluation and comparing alternatives, before-tax and 
after-tax, and decision making under sensitivity analysis, risk and uncertainty. 
 
BME 648 การพิมพชีวภาพ                      3(2-3-6) 
   (Bioprinting) 
 โครงรางสําหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เทคนิคการผลิตแบบเพ่ิมเนื้อวัสดุของการข้ึนรูปโครงราง เทคนิคการพิมพ
ชีวภาพท่ีสําคัญ เชน การอัดข้ึนรูป และการปริ้นแบบอิงคเจ็ท วัสดุสําหรับการพิมพชีวภาพ เชน พอลิเมอร และ
ไฮโดรเจล แหลงท่ีมาของเซลลและกระบวนการข้ึนรูปเซลลดวยเครื่องพิมพชีวภาพ การออกแบบและการจําลอง
การคํานวณ การประยุกตใชเทคนิคการพิมพชีวภาพในทางชีวการแพทย เชน ผิวหนัง กระดูก เสนเลือด กระดูก
ออน และโมเดลเนื้อเยื่อสําหรับการคนพบยาใหมหรือการทดสอบความเปนพิษ 
 Scaffolds for tissue engineering, additive manufacturing techniques of scaffold fabrication, 
bioprinting techniques such as extrusion and inkjet printing, materials for bioprinting such as 
polymers and hydrogels, cell sources and processing of cells for bioprinting, computational 
design and simulation, biomedical applications of bioprinting such as skin, bone, vascular, 
cartilage, and tissue models for drug discovery and toxicology. 
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BME 651 ระบบการจัดการการบํารุงรักษาดวยคอมพิวเตอรสําหรับประยุกตใช 3(2-3-6) 
   ทางการแพทย           
   (Computerized Maintenance Management System in  
   Medical Applications) 
 หลักการพ้ืนฐานของซอฟแวรเพ่ือการจัดการการบํารุงรักษาดวยคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนา
ระบบ CMMS วงจรชีวิตของการจัดการ รายงานการบํารุงรักษา และตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน การพัฒนาระบบ
การบํารุงรักษา การวิเคราะหระบบ ระบบองคกรและการสื่อสาร เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ การเก็บ
ขอมูล การวางแผนโครงการ และระบบการบํารุงรักษาในการประยุกตใชการแพทยและระบบสุขภาพ 
 background knowledge in basic computerized maintenance management software, design 
and develop CMMS, Life cycle management, maintenance reports and key performance 
indexes, maintenance system development, system analysis, organization and information 
system, system development techniques and system development tools, gathering information, 
project planning and system maintenance uses for medical application and healthcare systems.  
 
BME 661 จุลทรรศนศาสตรช้ันสูงสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย  3(3-0-6) 
    (Advanced Optical Microscopy for Biomedical Engineering) 
 สําหรับผูเรียนท่ีมีความรูความเขาใจทฤษฎีและการใชงานพ้ืนฐานเก่ียวกับกลองจุลทรรศนสนามกวางเลนส
ประกอบอยูแลว โดยใหเขาใจถึงองคประกอบของอุปกรณ ทฤษฎีหลักการทํางาน ความจําเปน และ วิวัฒนาการ
ของกลองจุลทรรศนท่ีใชเทคนิคชั้นสูงตางๆ รวมท้ังการนํากลองจุลทรรศนเทคนิคชั้นสูงเหลานี้ไปใชงานทางชีวภาพ
และทางชีวการแพทย ไดแกกลองจุลทรรศนแสงแบบคอนโฟคอล กลองจุลทรรศนท่ีอาศัยโพลาไรเซชันของแสง  
กลองจุลทรรศนท่ีอาศัยความแตกกันของเฟส กลองจุลทรรศนแบบท่ีอาศัยการสะทอนกลับหมด กลองจุลทรรศนท่ี
อาศัยคลื่นสั่นพองแบบเซอรเฟสพลาสมอน กลองจุลทรรศนแบบท่ีใหความละเอียดของภาพเปนพิเศษเชน SIM 
STED PALM STORM  
 For learners who have sufficient background knowledge in basic optical widefield 
compound microscope; micro the needs, requirements and development of more sophisticated 
optical microscopes in biological and biomedical fields: confocal microscope, polarized light 
microscope, phase contrast microscope, total internal reflection microscope, surface plasmon 
resonance microscope and super resolution microscopy techniques, for example, SIM STED 
PALM STORM. 
 
BME 662 อุปกรณไบโอเซนเซอรแสงข้ันสูง                      3(3-0-6) 
   (Advanced Optical Biosensors) 
 องคความรูพ้ืนฐานตางๆ ดานไบโอเซนเซอร สวนประกอบตางๆ พ้ืนฐานทางไบโอเซนเซอร โดยเนนในเรื่อง
ของไบโอเซนเซอรดานแสงท่ีใชในทางวิศวกรรมชีวการแพทย เชน คลื่นสั่นพองแบบเซอรเฟสพลาสมอนท้ังใน
รูปแบบฟลมและอนุภาคนาโนท่ีใชในการตรวจโปรตีนตางๆ ใยแกวนําแสงรูปแบบตางๆ ท่ีใชในไบโอเซนเซอร 
อุปกรณแสงแบบโครงสรางสั่นพองตางๆ เชน โครงสรางสั่นพองรูปวงแหวน โหมด Whispering Gallery ของคลื่น
แสง  เกรตติงตางๆ ท่ีใชในการตรวจรักษาเนื้องอกและ มะเร็ง เปนตน 
 Basic background knowledge in biosensors including basic components in a biosensor 
focuses on optical biosensors in biomedical engineering applications, for example, surface 
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plasmon resonance sensors in thin films or nanoparticles for protein binding experiments, fiber 
optical sensors, resonant structures including ring resonator and Whispering Gallery mode, 
gratings; how to implement these techniques in tumour and cancer diagnosis and treatment. 
 
BME 663 การจําลองระบบทางแสง                            3(3-0-6) 
   (Optical system simulation) 
 การคํานวณการตอบสนองของโครงสรางอุปกรณแสงตางๆ และ ระบบแสงโดยการแกสมการแมเหล็กไฟฟา
ของแม็กซเวลล เชน การตอบสนองในทางทฤษฎีของเซนเซอรแสงตางๆ การตอบสนองของตัวนําแสงแบบผิวเรียบ
ตางๆ ท้ังในลักษณะ 1 พ้ืนผิวเรียบ หรือ พ้ืนผิวเรียบแบบหลายชั้นโดยใชสมการฟรานสเนล การคํานวณในลักษณะ
แสงสะทอนและแสงทะลุผานโดยคํานึงถึงความยาวคลื่น มุมตกกระทบและโพลาไรเซชันของแสง และ คํานวณการ
ตอบสนองของคลื่นสั่นพองแบบเซอรเฟสพลาสมอนโดยใชสมการของสมการฟรานสเนล และ คํานวณการ
ตอบสนองของโครงสรางเกรตติงตางๆโดยใชวิธีการคํานวณการเขาคูกันอยางเขมงวดของคลื่น 
 Calculating optical responses of optical components and optical systems based on solving 
Maxwell's equations of electromagnetism, for example, optical responses of a smooth interface 
or multiple smooth layers using Fresnel’s equations, calculate reflection and transmission of 
light as a function of incident angle, wavelength and polarization and also for surface plasmon 
resonance systems using Fresnel’s equations, calculation of responses grating structures by 
using Rigorous Coupled Wave Analysis (RCWA). 
 
BME 664 แสงเรขาคณิตข้ันสูง                           3(3-0-6) 
   (Advanced Geometric Optics) 
 ทฤษฎีทางฟสิกสของแสงและ ทัศนูปกรณแสงเชน เลนสในลักษณะตางๆ เขาใจเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางรูปรางของทัศนูปกรณ วัสดุท่ีใชทําทัศนูปกรณและ หนาท่ีของทัศนูปกรณตางๆ โดยอาศัยทฤษฎีการวาด
เสนแสงเพ่ือคํานวณหาคาคุณสมบัติตางๆ ของทัศนูปกรณ เชน โฟกัสท่ีดีท่ีสุด โฟกัสแบบพาแรกเซียล และ การ
คํานวณหาคาความคลาดเคลื่อนตางๆ ของทัศนูปกรณ 
 Physics theory of light and optical components, for example, lenses, understanding of 
relationship between the shape of optical components, optical materials and functions of the 
components through ray tracing to calculate optical responses of optical components including 
best focus, paraxial focus and optical aberrations. 
 
BME 665 ฟูเรียรของคล่ืนแสง                                   3(3-0-6) 
   (Fourier Optics) 
 การตอบสนองของอุปกรณแสงตางๆ โดยพิจารณาแสงในรูปการแปลงสมการฟูเรียร องคความรูพ้ืนฐานใน
การหาคาความละเอียดของกลองตางๆ ท่ีถายได และ ขีดจํากัดการเลี้ยวเบนของแสง ใชฟรูเรียในการคํานวณการ
ตอบสนองของเลนสตางๆ  การเกิดภาพโดยการรวมกันของฟูเรียรหลายความถ่ี ในการคํานวณภาพท่ีข้ึนบนกลอง
จุลทรรศนโดยใชทฤษฎีคอนโวลูชัน 
 Responses of light when passing through optical components in term of Fourier 
Transform,  crucial fundamental basis in optical resolution and diffraction limit of light, Fourier 
analysis for calculating responses of optical lenses and explain how an image is formed by 
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combining Fourier components,  predict optical response of an optical imaging system by using 
the convolution theory. 
 
 5. วิทยานิพนธ 
BME 699 วิทยานิพนธ                       12(0-36-18) 
   (Thesis) 
   วิชาบังคับกอน : ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
 นักศึกษาตองทํางานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยเนนใน หัวขอ ท่ีมี
แนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชน และขยายวิทยาการทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย  
 Student’s research project 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 
  หัวขอวิทยานิพนธตองมีเนื้อหาเก่ียวของกับความรูพ้ืนฐาน และการประยุกตใชงานดานวิศวกรรมชีว
การแพทย  ซ่ึงไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการกํากับ
วิทยานิพนธ โดยเปนงานวิจัยท่ีอาศัยการสืบคนขอมูล ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน การทดสอบเก็บขอมูล 
และวิเคราะหขอมูล ตลอดจนมีการแกปญหาอยาง เปนระบบ โดยอาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร และ
วิศวกรรมศาสตร นักศึกษาจะตองผาน การสอบหัวขอวิทยานิพนธ และการปองกันวิทยานิพนธ ใหเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด   
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  1) มีองคความรูใหมจากการวิจัย 
  2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจรวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือและ/หรือ อุปกรณ

ท่ีเหมาะสมในการแกปญหางานวิจัย 
  3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนขอมูล 
  4) สามารถนําเสนอผลงานวิชาการ หรือวิจัย และสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียนท่ีถูกตอง 
  5) ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการเสนอตอท่ี

ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) เปนอยางนอย 
 3. ชวงเวลา 
  ชวงระยะเวลาของหลักสูตรท่ีกําหนดใหทําโครงงาน หรืองานวิจัย ไดแก 
  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 
 4. จํานวนหนวยกิต 
  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)        12 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  1) มีอาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษา และชวยเหลือทางวิชาการแกนักศึกษา โดยนักศึกษาเปนผูเลือก

อาจารยท่ีปรึกษา และหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ 
  2) นอกเหนือจากการมีท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตลอดหลักสูตรแลว นักศึกษาจําเปนตองลงทะเบียนวิชาวิธี

วิทยาการวิจัย (Research Methodology) ในภาคการศึกษาแรก เพ่ือทําความเขาใจถึงกระบวนการ
การทําการวิจัย  และเริ่มคนหาหัวขอวิจัยรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา จนกระท่ังมีผลการศึกษาเบื้องตน 
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(Preliminary Study) มานําเสนอในวิชาสัมมนา (Seminar) เพ่ือรับฟงความคิดเห็น และนํามาสรุป
เปนโครงรางวิทยานิพนธตอไป 

  3) จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําวิทยานิพนธใหมีความพรอม 
 6. กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐานไดแก 
  1) ประเมินคุณภาพ งานวิจัยวิทยานิพนธ โดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
  2) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัยโดยอาจารยท่ีปรึกษาจากการรายงานความกาวหนา

ทางวาจาและเอกสาร 
  3) การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบปองกันวิทยานิพนธ เปน

หนาท่ีและความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. วิศวกรการแพทย หรือวิศวกรระดับผูชํานาญการพิเศษประจําหนวยงานท่ีใชเครื่องมือแพทย เทคโนโลยี

การแพทยและสาธารณสุข หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
 2. นักวิจัยดานชีวการแพทย หรือนักวิทยาศาสตรการแพทย หรือ สาขาท่ีเก่ียวของ 
 3. ผูบริหารหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขท้ังภาครัฐและเอกชน 
 4. อาจารยผูสอนและ นักวิจัยในสถาบันการศึกษา 
 5. ผูประกอบการหรือผูใหบริการทางดานเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
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