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คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ
BME 121 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางชีวภาพ
3(2-3-6)
		 (Bioelectrical Circuit Analysis)
ทฤษฎีพื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
พื้นฐานสัญญาณไฟฟ้า
ทางชีวภาพ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีต่างๆ อุปกรณ์พาสซีพ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับของวงจร RC วงจร RL และ วงจร RLC ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับทั้งชนิดเฟสเดียวและสาม
เฟส หลักการหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น และ หลักการพื้นฐานของเครื่องกลไฟฟ้าทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 200 เทอร์โมฟลูอิดส์
2(2-0-4)
		 (Thermofluids)
คุณสมบัติของของไหล สมการการไหลแบบต่อเนื่อง รูปแบบการไหล การกระจายความดัน
ในของ ไหล ไฮโดรสแตติกเพรสเซอร์ การกระจายแรงดันบนวัตถุแข็งเกร็งซึ่งเคลื่อนที่ในของไหล กลศาสตร์
ของไหล การไหลของของไหลในระบบท่อ การไหลแบบยูนิฟอร์ม ความหนืดของของไหล การถ่ายเทความ
ร้อน การไหลที่มีกี่ถ่ายเทความร้อน หลักการเทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน วัฏจักรกำ�ลังก๊าซและไอ วัฏจักร
ทำ�ความเย็น ระบบปรับอากาศ การประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 201 พื้นฐานชีวกลศาสตร์และวัสดุชีวการแพทย์
3(3-0-6)
		 (Fundamentals of Biomechanics and Biomedical Materials)
จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอย   ระบบของแรง แรงลัพธ์ และโมเมนต์ของ
แรง การสมดุล สมบัติทางกลของวัสดุ ความเค้น ความเครียด และโมดูลัสของความยืดหยุ่น ทฤษฎีการ
วิบัติกลศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ ระบบโครงกระดูกและเสถียรภาพของร่างกาย กล้ามเนื้อและพลศาสตร์
ของการเคลื่อนไหว    หลักการทางฟิสิกส์ของการกระแทกทางที่เกิดขึ้นต่อร่างกายมนุษย์ ความหลักการขั้น
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มูลฐานของวัสดุวิศวกรรม ชนิด คุณสมบัติ และการทดสอบวัสดุ เฟสไดอะแกรม กรรมวิธีทางความร้อน การ
กัดกร่อน วัสดุโลหะประเภทต่างๆ วัสดุอโลหะ จุดกำ�เนิดความเสียหายการตรวจสอบและการป้องกัน และ
การเลือกใช้วัสดุ
BME 202 วิศวกรรมชีวการแพทย์เบื้องต้น
2(2-0-4)
		 (Introduction to Biomedical Engineering)
พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ด้านต่างๆ   ชีวกลศาสตร์ การสร้างภาพทางการ
แพทย์ วิศวกรรมเนื้อเยื่อ วัสดุชีวการแพทย์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
วิศวกรรมการฟื้นฟู และอวัยวะเทียม และ เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับงานทางการแพทย์
BME 203 ฟิสิกส์ของร่างกายมนุษย์
2(2-0-4)
		 (Physics of The Human Body )
ระบบความดันในร่างกายมนุษย์ ฟิสิกส์ของการหายใจ ฟิสิกส์ของระบบหัวใจและหลอดเลือด
อะคูสติกของร่างกาย กระบวนการเกิดเสียงพูด ฟิสิกส์ของหู ระบบการมองเห็นของร่างกายมนุษย์ ฟิสิกส์
ของตา การสร้างภาพของตา ระบบไฟฟ้าของร่างกายมนุษย์ ฟิสิกส์ของระบบ ฟิสิกส์ของระบบประสาท
สัญญาณไฟฟ้าที่เป็นตัวบ่งชี้สำ�หรับการทำ�งานของร่างกาย
		
BME 204 ชีวสถิติพื้นฐาน
2(2-0-4)
		 (Fundamental of Biostatistics)
การเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การนำ�เสนอข้อมูล   การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
การวัดการกระจาย   การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง การประมาณค่าประชากร การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคแสควร์ สหสัมพันธ์ และความถดถอย สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน ทั้งที่
ใช้พาราเมตริกและไม่ใช้พาราเมตริก การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและประยุกต์ใช้ทางชีว
การแพทย์
BME 211 วัสดุชีวการแพทย์
2(2-0-4)
		 (Biomedical Materials)
สมบัติ และการเลือกวัสดุ   โลหะ  โลหะผสม เซรามิก พอลิเมอร์ที่เหมาะสมสำ�หรับการนำ�ไป
ใช้กับร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น การสัมผัส หรือฝังใน เทคโนโลยีการนำ�วัสดุชีวการแพทย์ไปใช้ในระบบนำ�ส่ง
ยา วิศวกรรมเนื้อเยื่อ หรือเป็นส่วนประกอบของอวัยวะเทียม การทดสอบความเข้ากันได้กับร่างกาย และ
มาตรฐานของการทดสอบ
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BME 222 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Digital Electronics in Biomedical Engineering)
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตเพื่อการวิเคราะห์และการสังเคราะห์วงจรตรรก พื้นฐานพีช
คณิตบูลีน ตารางความจริง ลอจิกเกตเบื้องต้น วงจรสวิตชิง การวิเคราะห์วงจรรวม และการประยุกต์ใช้งาน   
การลดรูปสวิตชิงฟังก์ชัน โครงสร้างวงจรรวม วงจรเข้ารหัสและ ถอดรหัส มัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์
วงจรเปรียบเทียบค่า การออกแบบวงจรรวมโดยอุปกรณ์ตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ วงจรซีเควนเชียลเบื้อง
ต้น การวิเคราะห์วงจรซีเควนเชียลแบบเข้าจังหวะและแบบไม่เข้าจังหวะ การออกแบบสร้างวงจรวงจรซีเค
วนเชียล การออกแบบวงจรซีเควนเชียลโดยอุปกรณ์ตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ และการประยุกต์ใช้ทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 223 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 1
3(2-3-6)
		 (Biomedical Electronics I)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 121 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางชีวภาพ
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ� คุณลักษณะของกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความถี่ของอุปกรณ์สาร
กึ่งตัวนำ� คุณลักษณะของไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด ทรานซิสเตอร์ BJC และ FET วงจร
ขยายแบบต่างๆโดยใช้ทรานซิสเตอร์ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำ�ลัง และ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์
สารกึ่งตัวนำ�ในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 224 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 2
3(2-3-6)
		 (Biomedical Electronics II)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 223 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 1
วงจรขยายคลาสต่างๆ วงจรขยายผลต่าง สมบัติพื้นฐานของของออปแอมป์และการประยุกต์
ใช้ในทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ วงจรกรองสัญญาณ วงจรกำ�เนิดสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า
วงจรเปลี่ยนกระแสเป็นแรงดันไฟฟ้า วงจรเปลี่ยนแรงดันเป็นกระแสไฟฟ้า มอดดูเลชันและดีมอดดูเลชัน
วงจรแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นความถี่ วงจรแปลงความถี่เป็นแรงดันไฟฟ้า วงจรแยกส่วนทางไฟฟ้า และการ
ประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะต่างๆในทางวิศวกรรมชีวการแพทย์  
BME 230 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Computer Programming in Biomedical Engineering)
หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เทคนิคการโปรแกรม และขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม พื้น
ฐานการโปรแกรมภาษาซี  โครงสร้างภาษาซี ตัวดำ�เนินการ การรับและแสดงผลข้อมูล คำ�สั่งควบคุม ฟังก์ชัน
พอยน์เตอร์ และอาร์เรย์  สตรัคเจอร์ และยูเนียน และ การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
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BME 305 ฟิสิกส์ของการสร้างภาพทางการแพทย์
2(2-0-4)
		 (Physics of Medical Imaging)
หลักการทางฟิสิกส์ของอัลตร้าซาวด์ หลักการทางฟิสิกส์ของเอ็กเรย์ หลักการทางฟิสิกส์ของ
เครื่องสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ฟิสิกส์ของเวชาสตร์นิวเคลียร์   อันตรายและการป้องกันอันตราย
จากรังสี
BME 325 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3
3(2-3-6)
		 (Biomedical Electronics III)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 224 อิเล็กทรอนิกสีวการแพทย์ 2
แนวคิดและหลักการของอิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์   แหล่งกำ�เนิดศักย์ชีวไฟฟ้า แหล่ง
พลังงานสำ�หรับอุปกรณ์การแพทย์ ระบบการนำ�สัญญาณชีวไฟฟ้าและระบบประสาท เซ็นเซอร์และทราน
สดิวเซอร์ชีวการแพทย์ อิเล็กโทรด วงจรวงจรปรับภาวะของสัญญาณ วงจรกรองความถี่ และวงจรแยกส่วน
ทางไฟฟ้าแบบต่างๆที่นำ�มาใช้ในทางชีวการแพทย์ วงจรกระตุ้นด้วยไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือ
แพทย์เพื่อการวินิจฉัย อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษาและฟื้นฟู อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่อง
มือแพทย์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์สร้างภาพทางการแพทย์ และ
อันตราย ระบบการป้องกันความอันตรายจากไฟฟ้าสำ�หรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 326 ระบบควบคุมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Control Systems in Biomedical Engineering)
แนวคิดของระบบควบคุม ระบบควบคุมแบบปิดและแบบเปิด การจำ�แนกระบบควบคุม การ
สร้างแบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางวิศวกรรม การสร้างแบบจำ�ลองระบบโดยวิธีการปริภูมิส
เตต การวิเคราะห์การตอบสนองในโดเมนเวลา และการตอบสนองเชิงความถี่สำ�หรับระบบหนึ่งอินพุตหนึ่ง
เอาท์พุต และระบบหลายอินพุตหลายเอาท์พุต เสถียรภาพของระบบ การออกแบบระบบควบคุมโดยวิธีการ
ปริภูมิสเตต สำ�หรับระบบหนึ่งอินพุตหนึ่งเอาท์พุต และระบบหลายอินพุตหลายเอาท์พุต ระบบเวลาไม่ต่อ
เนื่อง และทฤษฎีการควบคุม ระบบการควบคุมแบบพีไอดี พื้นฐานระบบความจริงเสมือนแบบมีแรงป้อน
กลับและการจําลองการทำ�งานโดยใช้ซอร์ฟแวร์ คอมพิวเตอร์   ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเครื่องควบคุมเชิง
ตรรกที่สามารถโปรแกรมได้
BME 331 การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-6)
		 (Microcontroller System Design)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 222 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 230 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับอุปกรณ์การแพทย์
สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมต่อ
กับหน่วยความจำ�  การเชื่อมต่อกับพอร์ตอินพุตและเอาท์พุต การเชื่อมต่อกับภาคแสดงผล การอินเตอร์รัพต์
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วงจรนับและตั้งเวลา การเชื่อมต่อกับพอร์ตอนุกรม การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล การเขียน
โปรแกรมสำ�หรับควบคุมการทำ�งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี การประยุกต์ใช้งานไมโครคอน
โทรเลอร์สำ�หรับงานทางด้านวิศวกรมชีวการแพทย์
BME 333 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Computer Application in Biomedical Engineering)
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล ภาพรวมของ
สารสนเทศทางการแพทย์ การบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ การปฏิบัติการร่วมกัน   สารสนเทศผู้ป่วย ทรัพยากรทางการแพทย์ออนไลน์
เทคโนโลยีสำ�หรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการโรคและการขึ้นทะเบียนโรค สุขภาพทางไกลและการแพทย์
ทางไกล ระบบมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลทางด้านสุขภาพผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ HL7  DICOM และ PACS
และระบบฐานข้อมูล
BME 361 วิศวกรรมโรงพยาบาล
3(3-0-6)
		 (Hospital Engineering)
วิศวกรรมคลินิกเบื้องต้น มาตรฐานและการออกแบบสถานที่และระบบต่างๆในโรงพยาบาล
อันได้แก่ หอผู้ป่วยต่างๆ ระบบท่อก๊าซ ระบบท่อสุญญากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ�ดีและระบบน้ำ�เสีย ระบบ
การขนส่ง ระบบความปลอดภัย ทางเลือกและการประเมินทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์  
BME 370 หลักการและการออกแบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Principles and Design of Biomedical Engineering)
หลักการทั่วไปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในรูปแบบวิศวกรรมระบบ แนวคิด
และข้อกำ�หนดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ ประเภทของอุปกรณ์การแพทย์
โครงสร้างของอุปกรณ์การแพทย์ประเภทต่างๆ หลักการการออกแบบอุปกรณ์การแพทย์   การจำ�ลองด้วย
คอมพิวเตอร์ การประมวลผลและการประมาณค่าสัญญาณ การประยุกต์ใช้หลักการอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ออกแบบอุปกรณ์การแพทย์ การออกแบบซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ การออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
การดูแลสุขภาพ และ การรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
BME 371 การวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ 1
1(0-3-2)
		 (Biomedical Measurement and Instrumentation I)
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องมือหลักการทำ�งาน หน้าที่ และ
วงจรของแต่ละส่วนประกอบ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ และ ส่วนซอฟต์แวร์  อุปกรณ์ประกอบ และ อุปกรณ์เสริม วิธี
การติดตั้งและการประกอบเครื่อง วิธีการใช้งาน ความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงในการใช้งานของอุปกรณ์
สำ�หรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
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BME 372 การวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ 2
1(0-3-2)
		 (Biomedical Measurement and Instrumentation II)
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องมือหลักการทำ�งาน หน้าที่ และ
วงจรของแต่ละส่วนประกอบ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ และ ส่วนซอฟต์แวร์  อุปกรณ์ประกอบ และ อุปกรณ์เสริม วิธี
การติดตั้งและการประกอบเครื่อง วิธีการใช้งาน ความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงในการใช้งาน ของอุปกรณ์
ชีวการแพทย์สำ�หรับบำ�บัดรักษาและฟื้นฟู และ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
BME 373 ระบบการสร้างภาพทางการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Medical Imaging Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 223 ฟิสิกส์ 2
หลักการการทำ�งานของทรานสดิวเซอร์และเครื่องอัลตราซาวด์ หลักการการสร้างภาพของ
เครื่องอัลตราซาวด์ ความปลอดภัยและผลกระทบต่อเนื้อเยื่อ การสร้างภาพกำ�ทอนแม่เหล็ก เครื่องกำ�เนิด
เอ็กซเรย์ หลักการและการสร้างภาพของเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป เครื่องฟลูออโรสโคปี เครื่องเอ็กซเรย์ระบบ
ดิจิตอล และเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ หลักการและการสร้างภาพของเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ระบบจัดเก็บและสื่อสารภาพทางการแพทย์
BME 374 วิศวกรรมการบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Maintenance Engineering of Biomedical Instrumentation )
แนวคิดวิศวกรรมบำ�รุงรักษา ความสำ�คัญและประโยชน์ของการบำ�รุงรักษา วงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการเสื่อมสภาพ  ต้นทุนวงจรอายุ ประเภทของการบำ�รุงรักษา ระบบสารสนเทศ
งานบำ�รุงรักษา วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ การพัฒนาระบบบำ�รุงรักษา และการบริหารและการจัดการงาน
วิศวกรรมชีวการแพทย์และงานบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ หลักการทางมาตรวิทยา ระบบมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักการทดสอบและสอบเทียบอุปกรณ์การแพทย์ หลักการแก้ไขปัญหาเครื่อง
มือแพทย์ ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำ�หรับบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ชีวการแพทย์   ข้อกำ�หนดและขั้น
ตอนการบำ�รุงรักษาเครื่องมือแพทย์ การบำ�รุงรักษาเชิงป้องกัน การทดสอบ การสอบเทียบและการบำ�รุง
รักษาตามตารางเวลา และการบำ�รุงรักษาเชิงแก้ไข  การวิเคราะห์ปัญหาการเสีย อาการเสียและวิธีการซ่อม  
และการบำ�รุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์   ตามคู่มือมาตรฐาน
BME 381 การประมวลสัญญาณและภาพทางการแพทย์
3(2-3-6)
(Medical Signal and Image Processing)
พื้นฐานของภาพทางการแพทย์  การแสดงภาพในระบบดิจิตอล  คุณสมบัติของแสงสีและการ
มองเห็น, ระบบสี, การปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยใช้ตัวกรองเชิงพื้นที่ และเชิงความถี่, การหาขอบภาพ,
การแปลงฟูเรียร์ 2 มิติ   การสร้างภาพตัดขวางโดยใช้การแปลงฟูเรียร์ และการแปลงแรดอน การสร้างภาพ
ตัดขวางโดยใช้วิธีอัลกอริทึมเชิงพีชคณิตแบบ ART และ SART

1878
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-2563

BME 382 การประมวลสัญญาณชีวการแพทย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Biomedical Signal Processing)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ 3
พื้นฐานของสัญญาณไฟฟ้าทางการแพทย์ และระบบ สัญญาณที่ต่อเนื่องทางเวลา และ
สัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา   การแปลงอนุกรมฟูเรียร์ และการแปลงฟูเรียร์ การแปลงแซด และการ
แปลงกลับแซด  ฟังก์ชันของระบบ  การออกแบบตัวกรองความถี่ดิจิตอลแบบ FIR และ IIR  การวิเคราะห์
สัญญาณไฟฟ้าทางการแพทย์  การประมวลผลภาพดิจิตอลทางการแพทย์เบื้องต้น  การปรับปรุงภาพโดยใช้
ฮิสโตแกรม  การแปลงรูปทางเรขาคณิตของภาพ  การคอนโวลูชั่น และเทคนิคการใช้ตัวกรองเชิงพื้นที่
BME 490 ฝึกงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
1(0-35-18)
		 (Biomedical Instrumentation Training)
           
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 300  ชั่วโมง ในสถานที่ต่างๆ ดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลของรัฐ  
หรือเอกชน หรือ  ศูนย์เครื่องมือตามมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือบริษัทเอกชน ที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับงาน
ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือหน่วยวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรม
บางชนิด   หรือศูนย์วิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากทางหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ นักศึกษาต้องส่งรายงานเพื่อสรุป
ความรู้ที่ได้จากการฝึกงาน และนำ�เสนอในชั้นเรียน
BME 491 โครงงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
1(0-3-2)
		 (Biomedical Engineering Project I)
		
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย 100 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจาก
		 หัวหน้าสาขา
กลุ่มที่ทำ�โครงงานจะได้รับมอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
ให้ทําการศึกษา
วิเคราะห์หรือออกแบบ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และ/หรือวิศวกรชีวการแพทย์ที่ชำ�นาญงานเป็นผู้
ให้คำ�ปรึกษา และแนะนำ�ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การนิยามปัญหา การประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ การ
วางแผนโครงงาน การจัด กำ�หนดเวลา การทำ�รายงานทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ เสนอวิธีการแก้ปัญหา
และการทำ�รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ หรือ ผลการออกแบบ เป็นต้น กลุ่มจะต้องทำ�รายงานเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและเสนอต่อกรรมการโครงงาน
BME 492 โครงงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
2(0-6-3)
		 (Biomedical Engineering Project II)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 491 โครงงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
กลุ่มที่ทำ�โครงงาน ดำ�เนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมวิศวกรรมชีวการแพทย์
1 จุดประสงค์หลักของวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในการศึกษาวิเคราะห์หรือออกแบบ และเป็นการฝึกทำ�งานใน
ฐานะสมาชิกคนหนึง่ ของกลุม่ ทำ�โครงงาน กลุม่ จะต้องทำ�รายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อกรรมการโครงงาน
BME 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
เงื่อนไขของวิชา  : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
สาขาวิชา
การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการไปทำ�งานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ประกอบด้วยหัวข้อที่สำ�คัญ ได้แก่ หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเขียน
และนำ�เสนอรายงาน

กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มรายวิชาทางอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Instrumentations)
BME 375

ไบโอเซนเซอร์
3(2-3-6)
(Biosensors)
คำ�จำ�กัดความของไบโอเซนเซอร์   หลักการพื้นฐานของไบโอเซนเซอร์ ส่วนประกอบของไบโอ
เซนเซอร์ สารหรือข้อมูลที่ต้องการวัด ไบโอรีเซฟเตอร์ชนิดต่างๆ ไบโอทรานสดิวเซอร์ และ สัญญาณเอาต์พุท
ประเภทของไบโอเซนเซอร์ แคทาลิติกเซ็นเซอร์ Labelled Affinity Sensor และ Label-Free Affinity Sensor
ไบโอเซนเซอร์ชนิดต่างๆ เทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการบนชิพ และการประยุกต์ใช้งานในทางการแพทย์
BME 376 ทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Biomedical Optical Instruments)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 325 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3
หลักการทำ�งาน การออกแบบทางวิศวกรรมของ ทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ เซนเซอร์แสงใน
การตรวจวัด เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อุปกรณ์ส่องสว่างทางการแพทย์ เลเซอร์ทางการ
แพทย์ เครื่องตรวจลานสายตา เครื่องตรวจเรตินาแบบโดยตรง และ โดยอ้อม เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอ
ประสาทตา  กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล และ พื้นฐานของของกล้องเอนโดสโคป (endoscope)
BME 377 วิศวกรรมฟื้นฟูและอวัยวะเทียม
3(2-3-6)
		 (Rehabilitation Engineering and Artificial Organs)
หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมฟื้นฟู การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและปัจจัยมนุษย์
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รวมทั้งปัจจัยทางด้านการตลาดในการออกแบบ พัฒนา ดัดแปลง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือและ
อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้คนพิการ เพื่อแก้ปัญหาข้อจำ�กัดที่หลากหลาย ทั้งการทำ�งาน การเคลื่อนไหว
การสื่อสาร การได้ยิน การมองเห็น ความรู้ความเข้าใจ ขาเทียมและกายอุปกรณ์
BME 378   การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ 1
1(0-3-2)
(Biomedical Instrumentation Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : BME 325 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3
ปฏิ บั ติ ก ารการการออกแบบและพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ต ามหลั ก การที่ ไ ด้ เ รี ย นมาใน
รายวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์สำ�หรับอุปกรณ์การแพทย์ที่มีใช้ทั่วไปสำ�หรับ
วินิจฉัยโรค ทัศนอุปกรณ์ อุปกรณ์สำ�หรับทดสอบ การจำ�ลอง การสอบเทียบทางการแพทย์ ระบบควบคุม
หุ่นยนต์ทางการแพทย์เบื้องต้น แบบจำ�ลองและการควบคุมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ระบบโทรเวชกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพเพื่อการจัดการทางด้านวิศวกรรมคลีนิค
BME 470 หุ่นยนต์ทางการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Medical Robotics )
		
วิชาบังคับก่อน : BME 326 ระบบควบคุมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์ พลศาสตร์ของหุ่นยนต์ การควบคุมแบบหลายตัวแปร เทคโนโลยี
และเทคนิคพื้นฐานของระบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่นิยมใช้ในโรงพยาบาล
การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์
ทางการแพทย์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัด การใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และจำ�ลองการทำ�งานหุ่นยนต์ผ่าตัด
การประยุกต์ใช้ระบบความจริงเสมือนแบบมีแรงป้อนกลับในการ
ออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ผ่าตัด
BME 471 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ 2
1(0-3-2)
		 (Biomedical Instrumentation Laboratory II)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 325 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3
ปฏิ บั ติ ก ารการการออกแบบและพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ต ามหลั ก การที่ ไ ด้ เ รี ย นมาใน
รายวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์สำ�หรับอุปกรณ์การแพทย์ที่มีใช้ทั่วไปที่ใช้สำ�หรับ
การรักษาโรค   เครื่องมือสร้างภาพทางการแพทย์และ เครื่องมือทางด้านรังสีรักษา ระบบควบคุมหุ่นยนต์
ทางการแพทย์ การระบบโทรเวชกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพเพื่อการติดตามดูแลสุขภาพตลอดเวลา
BME 472 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ 3
		 (Biomedical Instrumentation Laboratory III)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 325 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3

1(0-3-2)
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ปฏิบัติการการการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ตามหลักการที่ได้เรียนมาในรายวิชา
หลักการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์สำ�หรับอุปกรณ์การแพทย์ที่มีใช้ทั่วไปที่ใช้สำ�หรับ ระบบ
วิศวกรรมฟื้นฟู เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ป่วย ขาเทียมและกายอุปกรณ์  และ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ และระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจทางด้านคลีนิค
BME 473 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์การแพทย์
3(2-3-6)
		 (Computer Application in Medical Instrumentation)
คุณสมบัติของสัญญาณการแพทย์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจัดการสัญญาณการ
แพทย์เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์   วิธีการเก็บและบันทึกสัญญาณการแพทย์ด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สัญญาณ การประมวลผลและการแสดงผล การประยุกต์ใช้และการเขียน
โปรแกรมที่เหมาะสมสำ�หรับประมวลสัญญาณการแพทย์ในระดับต้นและสูง
BME 479 หัวข้อพิเศษทางอุปกรณ์การแพทย์
3(3-0-6)
		 (Selected Topics in Medical Instrumentation )
หัวข้อพิเศษทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในแผนกต่างๆ   ของโรงพยาบาล หรือใช้ในงาน
วิจัย  เป็นหัวข้อที่กำ�ลังพัฒนา  น่าสนใจหรือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลสำ�คัญต่ออุปกรณ์การแพทย์

กลุ่มรายวิชาทางอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
BME 341 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอุปกรณ์ชีวการแพทย์
3(3-0-6)
		 (Introduction to Biomedical Device Industry)
อุตสาหกรรมอุปกรณ์ชีวการแพทย์ในแง่ของขนาดและขอบเขต แนวโน้มในปัจจุบันและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ ข้อกำ�หนดขององค์การอาหารและยาและ ISO สำ�หรับการพัฒนาและการผลิต
อุปกรณ์การแพทย์ พัฒนการของการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ภาพจากแนวความคิดเริ่มต้น การพัฒนา
การทดสอบ การตรวจสอบ การผลิต การทดลองทางคลินกิ และการอนุมตั ขิ น้ั สุดท้ายโดยหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
BME 342 การออกแบบและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3(2-3-6)
		 (Design and Manufacturing in the Medical Device Industry)
พื้นฐานของระบบที่ใช้ในการออกแบบ พัฒนาและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่สอดคล้องกับ
ระเบียบของโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการคัดเลือกวัสดุ กระบวนการทำ�ให้ปลอดเชื้อ เทคนิคการทำ�ห้อง
สะอาด กระบวนการฆ่าเชือ้ การทดสอบทางคลินกิ ความสามารถในการสอบย้อนกลับได้  ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ ว
กับระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม การทดสอบและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและการควบคุมการผลิต
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BME 343 การประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์แพทย์
3(3-0-6)
		 (Quality assurance in the Medical Device Industry)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ งานด้านการจัดการ การควบคุมการออกแบบ
การผลิตและการควบคุมกระบวนการ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการการประกัน
คุณภาพ ปรัชญาและเทคนิคการจัดการการควบคุมคุณภาพการประเมินและการจัดการความเสี่ยงของ
อุปกรณ์การแพทย์
BME 444 กลไกตลาดสำ�หรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(3-0-6)
		 (Market’s Mechanisms for Biomedical Engineering)
การตลาด   กระบวนการตลาด   ส่วนผสมการตลาด   ส่วนแบ่งการตลาด   การวิเคราะห์วิจัย
ตลาด  กลยุทธ์การตลาด  สินค้าและการบริการ  วงจรชีวิตสินค้า  การกำ�หนดราคา  การบริหารสินค้า  การก
ระจายสินค้า  การบริหารการขาย  การส่งเสริมการขาย  การผลิต  ปัจจัยการผลิต  พฤติกรรมผู้บริโภค  ลูกค้า  
การบริหารลูกค้า  ลูกค้าสัมพันธ์  ความสามารถในการแข่งขัน และ การประยุกต์ใช้ในงานอุปกรณ์การแพทย์
BME 449 หัวข้อพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
3(3-0-6)
		 (Selected Topics in Medical Device Industry)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่เป็นหัวข้อที่กำ�ลังน่า
สนใจที่มีผลสำ�คัญต่ออุตสาหกรรมทางด้านเครื่องมือแพทย์

กลุ่มรายวิชาทางโทรเวชกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
BME 434 ระบบโทรเวชกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
3(3-2-6)
		 (Telemedicine and e-Health Systems)
บทบาทของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศองค์กรและกระบวนการธุรกิจโรง
พยาบาลอิเล็กทรอนิกส์ เวชศาสตร์ทางไกลทางการแพทย์   เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์   ระบบการสื่อสาร
และเครือข่าย  โครงข่ายประสาทเทียม การมอดูเลชั่น การสื่อสารไร้สายทางการแพทย์  การประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแลสุขภาพ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบโทรเวชกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
BME 439 หัวข้อพิเศษทางเวชสารสนเทศศาสตร์
3(3-2-6)
		 (Special Topics in Medical Informatics)
หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าและที่กำ�ลังเป็นที่น่าสนใจในทางเวชสารสนเทศศาสตร์
           
Special topics in progress that are of interest in medical Informatics.
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กลุ่มรายวิชาทางวิศวกรรมคลินิก
BME 362 วิศวกรรมคลินิกพื้นฐาน
3(3-0-6)
		 (Clinical Engineering Fundamentals)
พัฒนาการของวิศวกรรมคลินิก และเทคโนโลยีทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของวิศวกรคลีนิก การทดสอบทางคลินิกที่สอดคล้องกฎระเบียบขององค์การอาหารและยา
การจัดการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำ�หนด การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
และ ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และการประเมินเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 363 ปฏิบัติการวิศวกรรมคลินิก 1
1(0-3-2)
		 (Clinical Engineering Laboratory I)
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการของภาควิชา หรือ สถานประกอบการการดูแลรักษาสุขภาพเกี่ยว
กับ การจัดการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำ�หนด ระเบียบกฎเกณฑ์   และ
ระบบมาตรฐานคุณภาพทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ทั้งระดับชาติและระดับสากล   วิธีการตามรอยการ
บริหารจัดการวิศวกรรมคลีนิค การทดลองทางคลินิกที่สอดคล้องกฎระเบียบขององค์การอาหารและยา การ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ และฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 364 ปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์สำ�หรับวิศวกรรมคลีนิค 2
1(0-3-2)
		 (Medical Instrument for Clinical Engineering Laboratory II)
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเชิงปริมาณของเทคโนโลยีของเครื่องมือแพทย์ในด้าน
การพัฒนา การนำ�เทคโนโลยีมาใช้ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการเงิน คุณภาพ
และประสิทธิผลของการใช้ในการดูแลสุขภาพและผลลัพธ์ทางคลินิก ของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำ�หรับตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์ และ เครื่องมือสร้างภาพทางการแพทย์
BME 365 ปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์สำ�หรับวิศวกรรมคลีนิค 3
1(0-3-2)
		 (Medical Instrument for Clinical Engineering Laboratory III)
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเชิงปริมาณของเทคโนโลยีของเครื่องมือแพทย์ในด้าน
การพัฒนาการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการเงิน คุณภาพ
ของการใช้ในการดูแลสุขภาพและผลลัพธ์ทางคลินิก ของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำ�หรับบำ�บัดรักษา อุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
BME 469 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคลีนิค
3(3-0-6)
		 (Selected Topics in Clinical Engineering )
หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมคลินิก ในโรงพยาบาล สถานประกอบการทางด้านการดูแล
รักษาสุขภาพ สถาบันวิจัย เป็นหัวข้อที่กำ�ลังพัฒนา น่าสนใจที่มีผลสำ�คัญต่อวิศวกรชีวการแพทย์
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BME 496 สหกิจศึกษาสำ�หรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education for biomedical Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน: BME 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานเสมือนเป็น
พนักงานประจำ�ของหน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ติดต่อกัน และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบ
หมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาฝึกงาน นักศึกษาต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่งทุก
สัปดาห์ และต้องผ่านการประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิตหรือเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
BME 312 ชีวกลศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Biomechanics)
พื้นฐานชีวกลศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ ชีวกลศาสตร์ของระบบโครงกระดูกและ
ข้อต่อ ชีวกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อ ชีวกลศาสตร์ของระบบไหลเวียนของเลือด ชีวกลศาสตร์ของระบบ
หายใจ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูและอวัยวะเทียม การยศาสตร์พื้นฐาน การประยุกต์ชีว
กลศาสตร์และการศาสตร์ในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
BMI 313
		

การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนท์
3(3-0-6)
(Finite Element Analysis)
ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ขั้นแนะนำ� เกณฑ์ของไฟไนท์เอลิเมนท์ วิธีไฟไนต์อิลิเมนท์ที่เหมาะ
สมสำ�หรับการหาค่าความเค้นและความเครียด ที่จุดใดๆ ในโครงสร้างของวัตถุที่มีความซับซ้อนทั้งทาง
เรขาคณิตและทางเนื้อวัสดุ โหลด คุณสมบัติของวัสดุ การให้ค่าเงื่อนไขของขอบเขตและรอยต่อ และ การ
ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนท์สำ�หรับงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 314 การเข้ากันได้ทางชีวภาพ
3(3-0-6)
		 (Biocompatibility)
		
วิชาบังคับก่อน: PSO 104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2
การเข้ากันได้ทางชีวภาพและการตอบสนองของร่างกายต่อของวัสดุ ผลกระทบของวัสดุต่อ
เนื่อเยื่อ และเนื้อเยื่อที่มีต่อวัสดุเมื่อถูกนำ�ไปใช้ในร่างกาย ผลกระทบระยะสั้น ระยะยาว ขั้นตอนการนำ�
อุปกรณ์ชีวการแพทย์จากงานวิจัยสู่การนำ�ไปใช้จริง และการทดสอบการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
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BME 315 พื้นฐานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
3(3-0-6)
		 (Fundamentals of Tissue Engineering )
พื้นฐานของหลักการของวิศวกรรมด้านวัสดุและกลศาสตร์ที่นำ�มาใช้ในการออกแบบเนื้อเยื่อ
ทดแทน กระบวนการเลือกวัสดุชีวภาพและการผลิต คุณสมบัติทางด้านกลศาสตร์ การขนถ่ายด้านของเหลว
และมวลสารเมื่อนำ�มาใช้ในด้านวิศวกรรมเนื้อเยื้อ ตัวอย่างการออกแบบซึ่งได้แก่ หลอดเลือด กระดูก เอ็น
ผิวหนัง ตับ และเลือด
BME 366 กฎระเบียบและจรรยาบรรณทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(3-0-6)
		 (Biomedical Engineering Regulations and Ethics)
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ ระบบมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติเกี่ยวกับ การพัฒนา การผลิต การับรองและการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ การใช้งาน การทดสอบ และการการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 384 หลักการการประมวลผลภาพทางชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Principles of Biomedical Image Processing)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 232 การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
หลักการของทฤษฎีการมองเห็นภาพดิจิทัลเบื้องต้น การแซมปลิงและควอนไทเซชั่น การ
แปลงภาพ  การปรับปรุงคุณภาพของภาพ  การหาส่วนของวัตถุบนพื้นภาพ การหาลักษณะเฉพาะของภาพ
เพื่อใช้ในการอ้างถึงภาพ ทฤษฎีการบีบอัดภาพ และแนวความคิดในการรู้จำ�ภาพเบื้องต้น
BME 419 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวภาพ
(Special Topics in Bioengineering )
หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าและที่กำ�ลังเป็นที่น่าสนใจในทางวิศวกรรมชีวภาพ
                Special topics in progress that are of interest in bioengineering

3(3-0-6)

BME 464 การเป็นเจ้าของธุรกิจและการสร้างกิจการใหม่
3(3-0-6)
		 สำ�หรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
		
(Entrepreneurship and New Venture Creation for Biomedical Engineering)
ความหมาย บทบาท ประเภท และ คุณลักษณะพิเศษของการเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง
กับอุปกรณ์การแพทย์   การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
อันประกอบด้วยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดำ�เนินธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ เงื่อนไขต่าง ๆ
ทางกฎหมาย   แนวคิดต่าง ๆ ในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ การดำ�เนินงานและปัญหาต่าง ๆ ในการดำ�เนินธุรกิจ
อุปกรณ์การแพทย์ ความสำ�คัญและขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ   แนวทางในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
อุปกรณ์การแพทย์ให้ยั่งยืน
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BME 485 การประมวลผลภาพทางชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Biomedical Image Processing)
วิชาบังคับก่อน : BME 384 หลักการการประมวลผลภาพทางชีวการแพทย์
หลักการของมอร์โฟโลยี การหาลักษณะเฉพาะของเนื้อภาพ การเรียนรู้จำ�วัตถุ ความเข้าใจ
ภาพ การมองเห็นแบบ 3 มิติ และการสร้างแบบจำ�ลอง 3 มิติ
BME 489 หัวข้อพิเศษทางการประมวลผลภาพการแพทย์
3(3-0-6)
		 (Selected Topics in Medical Image Processing)
เทคนิคหรือวิธีการประมวลสัญญาณภาพแบบใหม่หรือหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจที่ใช้ในเครื่องมือ
แพทย์สมัยใหม่หรือใช้ในงานวิจัย

