
 
 

     เอกสาร 1-2

            โครงสร้างหลักสูตรแต่ละสาขาท่ีเปิดสอน                                    

 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับปรญิญำโท 
แผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2 ไมน่้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับปรญิญำเอก 
แบบ 1.1 และ 2.1  ไม่น้อยกว่ำ  48 หนว่ยกิต 
แบบ 1.2 และ 2.2  ไม่น้อยกว่ำ  72 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ   
   1.1 หลักสูตรระดับปรญิญำโท 
แผน ก แบบ ก2 จ ำนวน 9  หน่วยกิต 
 371-501 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 1             (2) 
 371-502 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 2                (2) 
 371-503 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 3                 (2) 
 371-504 ทักษะวิจัยและจริยธรรมด้ำนวิศวกรรม  (1) 
                 ชีวกำรแพทย ์
   371-510 สัมมนำ 1                                       (1) 
   371-511 สัมมนำ 2                                       (1) 
   371-512 สัมมนำพิเศษระดับปรญิญำโท        (4)* 
* นักศึกษำทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 371-512 
สัมมนำพิเศษระดับปริญญำโท โดยไม่นับหน่วยกิต (audit)  ภำค
กำรศึกษำละ 1 หน่วยกิต และต้องผ่ำนกำรประเมินจำกอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 
   1.2 หลักสูตรระดับปริญญำเอก 
แบบ 2.1 จ ำนวน  9  หนว่ยกิต 
    371-501 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 1             (2) 
 371-502 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 2                (2) 
 371-503 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 3                 (2) 
 371-504 ทักษะวิจัยและจริยธรรมด้ำนวิศวกรรม  (1) 
                 ชีวกำรแพทย ์
   371-510 สัมมนำ 1                                       (1) 
   371-511 สัมมนำ 2                                       (1) 
      371-513 สัมมนำพิเศษระดับปรญิญำเอก 1           (6)** 
  (แบบ 1.1 และ 2.1) 
แบบ 2.2 จ ำนวน 9  หน่วยกิต 
 371-501 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 1             (2) 
 371-502 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 2                (2) 
 371-503 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 3                 (2) 
 371-504 ทักษะวิจัยและจริยธรรมด้ำนวิศวกรรม  (1) 
                 ชีวกำรแพทย ์

   371-510 สัมมนำ 1                                          (1) 
   371-511 สัมมนำ 2                                          (1) 
      371-514 สัมมนำพิเศษระดับปรญิญำเอก 2          (10)** 
   (แบบ 1.2 และ 2.2) 
** นักศึกษำทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 371-513 
สัมมนำพิเศษระดับปริญญำเอก 1 หรือ รำยวิชำ 371-514 
สัมมนำพิเศษระดับปริญญำเอก 2  โดยไม่นับหน่วยกิต (audit)  
ภำคกำรศึกษำละ 1 หน่วยกิต และต้องผ่ำนกำรประเมินจำก
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ในกรณีลงทะเบียนมำกกว่ำภำค
กำรศึกษำละ 1 หน่วยกิต ให้อยู่ ในดุลยพินิจของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 
 
2. หมวดวิชาเลือก 
 2.1 หลักสูตรระดับปรญิญำโท 
แผน ก แบบ ก2 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  7  หน่วยกิต 
   2.2 หลักสูตรระดับปริญญำเอก 
แบบ 2.1 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ    3  หน่วยกิต 
แบบ 2.2 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  15  หน่วยกิต 
    371-505 กำรเป็นผูป้ระกอบกำรด้ำนวิศวกรรม (2)                
           ชีวกำรแพทย์  
 371-520 คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรม   (2) 
  ชีวกำรแพทย ์
 371-521 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลขในด้ำน  (2) 
  วิศวกรรมชีวกำรแพทย ์ 
 371-522 ปรำกฏกำรณ์กำรขนถ่ำยและแลกเปลี่ยน (2) 
  ในทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย ์  
 371-523 ชีวกลศำสตร ์ (3) 
 371-524 กลศำสตร์ของเซลล ์ (2) 
 371-530 ชีววิทยำระดับเซลล์และโมเลกุล  (2) 
  ส ำหรับวิศวกรรมชีวกำรแพทย์    
 371-531 เทคนิคกำรวิจัยด้ำนชีววิทยำระดับ (2) 
  เซลล์และโมเลกลุ    
 371-540 วิธีกำรเลยีนแบบธรรมชำติส ำหรับ (3) 
  กำรประยุกต์ใช้ทำงกำรแพทย์     
 371-541 เซลล์ต้นก ำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ  (3) 
 371-550 ระบบไมโครฟลูอดิิค (2) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย: วท.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์ ) และ ปร.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 
  ภาษาอังกฤษ: M.Sc.(Biomedical Engineering)  และ Ph.D. (Biomedical Engineering) 



 371-551 กำรแพทย์นำโน: มุมมองในระดับ (2) 
  โมเลกุลและวิศวกรรม   
 371-552 ระบบกำรน ำส่งยำทำงกำรแพทย ์ (2) 
 371-553 เคมีไฟฟ้ำและไดนำมิกส์ของอิเล็กโทรด (2)  
 371-554 ไบโอเซนเซอรส์ ำหรับวศิวกรรม (3) 
  ชีวกำรแพทย์    
 371-555 เทคโนโลยีกำรตรวจวดัทำงสรีรวิทยำ   (2) 
 371-560 เครื่องมือวัดและกำรวัดส ำหรับระบบ (2) 
  ชีวภำพ    
 371-561 ภำพถ่ำยทำงชีววิทยำและกำรแพทย ์ (2) 
 371-590 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 1 (2) 
 371-591 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 2 (2) 
 371-592 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 3 (2) 
 371-593 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 4 (2) 
 371-594 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 5 (2) 
 371-621 วิศวกรรมระบบไหลเวียนโลหิต (2) 
 371-622 กลศำสตรห์ลอดเลือด   (2) 
 371-623 ชีวกลศำสตร์ขั้นสูง (2)
 371-630 เวชศำสตร์ระดับโมเลกลุ (2) 
      371-631 เทคโนโลยีส ำหรับมะเร็งวิทยำ (2)
  ระดับโมเลกุล  
 371-641 วัสดุชีวภำพกำรแพทย์  (3) 

 371-642 วัสดุพอลิเมอร์ชีวภำพกำรแพทย ์ (3) 
 371-643 วิศวกรรมเมตริกส์และเทคโนโลย ี (3) 
  แท่นรอง 
 371-644 กำรออกแบบอุปกรณ์กำรแพทย์และ (2) 
  วัสดุฝังในร่ำงกำย   
  
3. หมวดวิทยานิพนธ์   
 3.1 หลักสูตรระดับปรญิญำโท 
แผน ก แบบ ก1 จ ำนวน  36   หน่วยกิต 
    371-681 วิทยำนิพนธ ์                                  (36) 
แผน ก แบบ ก2 จ ำนวน  20   หน่วยกิต 
 371-682 วิทยำนิพนธ ์                                  (20) 
 3.2 หลักสูตรระดับปรญิญำเอก 
แบบ 1.1 จ ำนวน  48   หน่วยกิต 
     371-683 วิทยำนิพนธ ์                                  (48) 
แบบ 1.2 จ ำนวน  72   หน่วยกิต 
 371-684 วิทยำนิพนธ์                                   (72) 
แบบ 2.1 จ ำนวน  36   หน่วยกิต 
 371-685 วิทยำนิพนธ์                                   (36) 
แบบ 2.2 จ ำนวน  48   หน่วยกิต 
 371-686 วิทยำนิพนธ์                                   (48) 

 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ระดับปริญญาโท     
แผน ก แบบ ก 1 
                                                                   ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1  
371-512 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาโท 1* 
371-681 วิทยานิพนธ ์                         9 
           รวม                     9 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
371-512 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาโท 1* 
371-681 วิทยานิพนธ ์                          9 
                รวม                     9 

 ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  
371-512 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาโท 1* 
371-681 วิทยานิพนธ ์                                9 
            รวม                     9 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
371-512 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาโท 1* 
371-681 วิทยานิพนธ ์                          9 
          รวม                     9 

  
แผน ก แบบ ก 2 
                                                                  ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1  
รายวิชาบังคับ                                    5 
     371-501 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1  (2)                  
     371-502 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2  (2)               
     371-510 สัมมนา 1  (1) 
     371-512 สัมมนาพิเศษระดับปริญญาโท  (1)*                    
รายวิชาเลือก                                            4 
     รวม                  9 
 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
รายวิชาบังคับ                                    4 
     371-503 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 3  (2)   
     371-504 ทักษะวิจัยและจริยธรรม  (1) 
  ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย ์
     371-511  สมัมนา 2  (1) 
     371-512  สัมมนาพิเศษระดบัปริญญาโท  (1)*                          
รายวิชาเลือก                                      3  
371-682 วิทยานิพนธ์                                  3  
   รวม                   10 

                                                                     ปีที่ 2  
ภาคการศึกษาท่ี 1  
371-512 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาโท  (1)* 
371-682 วิทยานิพนธ์                                 9 
   รวม          9 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
371-512 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาโท  (1)* 
371-682 วิทยานิพนธ์                                   8 
             รวม                8                             

                    
*  ไม่นับหน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสาร 1-3 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ระดับปริญญาเอก     
แบบ 1.1  
                                                              ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1  
371-513 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 1 1* 
371-683 วิทยานิพนธ ์                             8 
                      รวม                     8 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
371-513 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 1 1* 
371-683 วิทยานิพนธ ์                          8 
      รวม                     8 

 ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  
371-513 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 1 1* 
371-683 วิทยานิพนธ ์                                   8 
                รวม                     8 
 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
371-513 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 1 1* 
371-683 วิทยานิพนธ ์                          8 
   รวม                     8 

 ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1  
371-513 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 1 1* 
371-683 วิทยานิพนธ ์                                  8 
                       รวม                     8 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
371-513 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 1 1* 
371-683 วิทยานิพนธ ์                          8 
        รวม                     8 

แบบ 1.2 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
371-514 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 2 1* 
371-684 วิทยานิพนธ์                                 6 
                รวม                     6 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
371-514 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 2 1* 
371-684 วิทยานิพนธ ์                          8 
     รวม                     8 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  
371-514 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 2 1* 
371-684 วิทยานิพนธ ์                                8 
               รวม                     8 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
371-514 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 2 1* 
371-684 วิทยานิพนธ ์                          8 
   รวม                     8 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1  
371-514 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 2 1* 
371-684 วิทยานิพนธ ์                                    8 
                     รวม                     8 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
371-514 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 2 1* 
371-684 วิทยานิพนธ ์                          8 
   รวม                     8 

 
ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
371-514 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 2 1* 
371-684 วิทยานพินธ ์                                  8 
                     รวม                     8 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
371-514 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 2 1* 
371-684 วิทยานิพนธ ์                          8 
      รวม                    8  

 
 



ปีที่ 5 
ภาคการศึกษาท่ี 1  
371-514 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 2 1* 
371-684 วิทยานิพนธ ์                                   6 
                      รวม                     6 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
371-514 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 2 1* 
371-684 วิทยานิพนธ ์                          4 
   รวม                    4 

แบบ 2.1 
                                                                 ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1  
รายวิชาบังคับ                                             5 
     371-501 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1  (2)                  
     371-502 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2  (2)               
     371-510 สัมมนา 1  (1) 
     371-513 สัมมนาพิเศษระดับปริญญาเอก 1  (1)*                    
รายวิชาเลือก                                            3 
                         รวม                    8 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
รายวิชาบังคับ                                             4 
     371-503 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 3  (2)   
     371-504 ทักษะวิจัยและจริยธรรม  (1) 
  ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย ์
     371-511 สมัมนา 2  (1) 
     371-513 สัมมนาพิเศษระดับปริญญาเอก 1  (1)*                          
371-685 วิทยานิพนธ์                                4  
             รวม                  8 

 

 ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  
371-513 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 1 1* 
371-685 วิทยานิพนธ ์                                   8 
                      รวม                     8 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
371-513 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 1 1* 
371-685 วิทยานิพนธ ์                          8 
             รวม                     8 

  

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1  
371-513 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 1 1* 
371-685 วิทยานิพนธ ์                               8 
                  รวม                     8 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
371-513 สัมมนาพิเศษระดับปรญิญาเอก 1 1* 
371-685 วิทยานิพนธ ์                          8 
                     รวม                     8 

 
แบบ 2.2 
                                                                 ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1  
รายวิชาบังคับ                                       5 
     371-501 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1  (2)                  
     371-502 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2  (2)               
     371-510 สัมมนา 1  (1) 
     371-514 สัมมนาพิเศษระดับปริญญาเอก2  (1)*                    
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  เอกสาร 1-4 

ค าอธิบายรายวิชา 

คณะแพทยศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

  
หมวดวิชาบังคับ    
371-501                        2 (1-2-3) 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1   
Biomedical Engineering I  
 หลักการทางวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ส าหรับการวิจัยวิศวกรรมชีว
การแพทย์  ค าหลัก ค านิยาม และค าจ าเพาะส าหรับ
งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักการของเครื่องมือ
ทางการแพทย์และการตรวจวัด วิธีทางคอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมที่ใช้ในงานวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 Principles of science, materials 
sciences and engineering for biomedical 
engineering researches; definition and 
terminology in biomedical engineering; 
principles of biomedical instrumentation 
and measurement; computational and 
programming methods for biomedical 
engineering research 
 
371-502     2 (1-2-3) 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2   
Biomedical Engineering II 
 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
การแพทย์ทางคลินิก ระบบการท างานของสิ่งมีชีวิต
ตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื้อ อวัยวะ ระบบต่างๆของ
ร่างกาย ภาวะการเกิดโรค การตรวจวินิจฉัย และการ
รักษาโรคในทางคลินิ ก  การประยุ กต์ ควา มรู้
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ในหลายระดับ
ส าหรับการท างานวิจัยทางด้านการแพทย์และคลินิก 
 Knowledge in biological science and 
clinical medicine; cellular and molecular 
biology, tissue and organ physiology; 
pathology, clinical diagnosis and treatment; 
application of multi-level biological science 
and medicine for clinical medicine research 
 
 
 
 
 

 371-503    2 (1-2-3) 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 
Biomedical Engineering III    
 การบูรณาการความรูร้ะหว่างวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิศวกรรมศาสตร์ และวทิยาศาสตร์การแพทย ์
เทคโนโลยีทางการแพทย์ งานวิจัยด้านวิศวกรรมชีว
การแพทย์ที่ทันสมัย  

Knowledge integration using basic 
science, engineering and medical science; 
medical technology; update biomedical 
engineering research 

   
371-504    1 (0-2-1) 
ทักษะวิจัยและจริยธรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
Research skills and ethic in Biomedical 
Engineering 
 ทักษะที่จ าเป็นในกระบวนการวิจัย ได้แก่ การ
ตั้งค าถามวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย การวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัย 
การน าเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การ
เขียนบทความวิชาการ จริยธรรมที่ส าคัญในการวิจัย 
 Essential skills in research as research 
question, literature review, research planning, 
research design, research discussion, research 
presentation, concept paper writing, academic 
writing, important research ethics  
 
371-510    1 (0-2-1) 
สัมมนา 1  
Seminar I 
 สัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
งานวิจัยและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
เพื่อประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ 
 Participation in discussion on research 
processes, research and technology in 
biomedical engineering for medical application  

 
 
 
 



371-511    1 (0-2-1) 
สัมมนา 2            
Seminar II 
 สัมมนาในหัวข้อท่ีน่าสนใจ และทันสมัยหรือ
ค้นพบใหม่ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์   โดย
เตรียมเนื้อหาจากวารสารหรือเอกสารวิชาการหรือ
ข้อมูลงานวิจัย  เพื่อน าเสนอ และตอบข้อซักถาม  
เนื้อหาสัมมนานี้ ไม่ซ้ าซ้อนกับเนื้อหาสัมมนาใน
รายวิชา 371-510 

Participation in presentation and 
discussion on interesting, update or 
breakthrough topics in biomedical 
engineering by literature surveys which are 
different from topics in course 371-510 

 
371-512    4 (0-8-4) 
สัมมนาพิเศษระดับปริญญาโท           
 Master Special Seminar  
 การน าเสนอและอภิปรายในรูปแบบวารสาร
สโมสรเกี่ยวกับงานวิจัยที่น่าสนใจและทันสมัย
ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์   โดยเตรียมเนื้อหา
จากวารสารหรือเอกสารวิชาการหรือข้อมูลงานวิจัย 
เนื้อหาสัมมนานี้ไม่ซ้ าซ้อนกับ เนื้อหาสัมมนาใน
รายวิชา 371-510 และ 371-511 

Presentation and discussion in a 
style of journal club on update or 
breakthrough research in biomedical 
engineering by academic literature review, 
and topics are different from topics in 
course 371-510 and 371-511 

 
371-513   6 (0-12-6) 
สัมมนาพิเศษระดับปริญญาเอก 1 
Ph.D. Special Seminar I 
 การน าเสนอและอภิปรายในรูปแบบวารสาร
สโมสรเกี่ยวกับงานวิจัยที่น่าสนใจและทันสมัย
ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์   โดยเตรียมเนื้อหา
จากวารสารหรือเอกสารวิชาการหรือข้อมูลงานวิจัย 
เนื้อหาสัมมนานี้ ไม่ซ้ าซ้อนกับเนื้อหาสัมมนาใน
รายวิชา 371-510 และ 371-511 

Presentation and discussion in a 
style of journal club on update or 
breakthrough research in biomedical 
engineering by academic literature review, 
and topics are different from topics in 
course 371-510 and 371-511 
  

371-514                     10 (0-20-10) 
สัมมนาพิเศษระดับปริญญาเอก 2        
Ph.D. Special Seminar II 
 การน าเสนอและอภิปรายในรูปแบบวารสาร
สโมสรเกี่ยวกับงานวิจัยที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์   โดยเตรียมเนื้อหาจากวารสาร
หรือเอกสารวิชาการหรือข้อมูลงานวิจัย เนื้อหาสัมมนานี้
ไม่ซ้ าซ้อนกับเนื้อหาสัมมนาในรายวิชา 371-510 และ 
371-511  
 Presentation and discussion in a style 
of journal club on update or breakthrough 
research in biomedical engineering by 
academic literature review, and topics are 
different from topics in course 371-510 and 
371-511 

 
หมวดวิชาเลือก 
371-505          2 (1-2-3) 
การเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
Biomedical Engineering Entrepreneurship 
 แนะน าการเป็นผู้ประกอบการที่น างานวิจัยดา้น
วิศวกรรมชีวการแพทย์มาสู่เชิงพาณิชย์ การสร้างแรง
บันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจ  การพัฒนาแนวคิดทาง
ธุรกิจ  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  การวางแผน
เชิงธุรกิจและการตลาด  การวางแผนทางการเงิน  การ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการสร้างธุรกิจ 
 Introduction to entrepreneurship 
principles and bridging research in biomedical 
engineering to commercialization; inspiration of 
business start-up; business concept 
development; product design and 
development; business and market strategy; 
financial planning; intellectual properties 
management; technology utilization in 
business  
 
371-520   2 (2-1-3) 
คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์                
Mathematics for Biomedical Engineering 
 หลักคณิตศาสตร์ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์   
การหาสมการอธิบายกราฟ  การอินทิเกรต   เมตริกซ์  
Eigen valuesและ Eigen vectors   การแปลงฟูเรียร์ 
เพื่อน ามาประยุกต์กับปัญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 Mathematical principles; ordinary and 
partial differential equations; curve fitting; 
integration; matrices; Eigen values and Eigen 



vectors; Fourier transforms for biomedical 
engineering application 
 
371-521    2 (1-2-3)  
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในด้านวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 
Numerical Methods in Biomedical 
Engineering 
        การหาค าตอบของระบบสมการ การ
ประมาณค่า การหาอนุพันธ์ การแก้สมการเชิง
อนุพันธ์ ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขมาประยุกต์ใช้ใน
ปัญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
        Roots of system of equations; 
extrapolation; derivative and solving 
differential equations using numerical 
methods for biomedical engineering 
problems 
 
371-522   2 (2-0-4) 
ปรากฏการณ์การขนถ่ายและแลกเปลี่ยนในทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
Transport Phenomena for Biomedical 
Engineering 
        หลักการในการแลกเปลี่ยน สสาร และ การ
ถ่ายเทพลังงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การขนถ่ายโมเลกุล
สสารระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อม  การแลกเปลี่ยน
ออกซิเจน การน าความร้อน การพาความร้อน เป็น
ต้น 
       Principles of mass and energy 
transfer in the living cells such as molecular 
exchange between cells and environment, 
oxygen transport, heat conduction and 
convection 
 
371-523   3 (3-0-6) 
ชีวกลศาสตร์              
Biomechanics 
 กลศาสตร์ของแข็งและของไหล  คุณสมบัติ
เชิงกลของเนื้อเยื่อ  กลไกการท างานของระบบ
กล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว  กลศาตร์ของหัวใจ   
คุณสมบัติการไหลของโลหิต   กลศาสตร์ของกระดูก  
กลศาสตร์ของเซลล์  อุปกรณ์การวัดเชิงกล  อวัยวะ
เทียมและอุปกรณ์แบบฝัง 
 Solid and fluid mechanics;  
mechanical properties of tissues;  muscle and 
movement; cardiac mechanics; blood  
rheology; bone mechanics; cell mechanics; 

mechanical testing instrumentation; artificial 
organ and implants 
 
371-524   2 (2-0-4) 
กลศาสตร์ของเซลล์               
Cell Mechanics 
 คุณสมบัติเชิงกลของเซลล์  การเคลื่อนที่ของ
เซลล์  การปฏิสัมพันธ์ของเซลล์ที่มีต่อเซลล์ด้วยกัน การ
ยึดเกาะระหว่างเซลล์กับเมตริกซ์ภายนอก การ
ตอบสนองของเซลล์ต่อสิ่งเร้าทางกล 
        Mechanical properties of cells; cell 
motility; cell-cell interaction; cell-extracellular 
matrix adhesion; cell response to a mechanical 
stimulation 
 
371-530  2 (1-2-3)    
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลส าหรับวิศวกรรม   
ชีวการแพทย์              
Cellular and Molecular Biology for Biomedical 
Engineers 
           โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ในระดับโมเลกุล 
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ ออแกเนลล์ เอนไซม์ เยื่อหุ้มเซลล์ 
การขนส่งภายในเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ การแสดงออก
ของยีนและการสังเคราะห์โปรตีนที่เกิดขึ้นภายในเซลล์  
การประยุกต์ใช้ความรู้ในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล
มาใช้ในงานวิจัยทางด้านการแพทย์และวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 
 Cell structures and functions including 
organelles, enzymes,  cell membrane, 
membrane transport, genetic information flow 
in cells, the cell cycle, gene expression, gene 
regulation, protein synthesis, and applications 
of cellular and molecular biology in clinical 
medicine and biomedical engineering research 
 
371-531   1 (0-2-1) 
เทคนิคการวจิัยด้านชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล  
Research Techniques in Cellular and 
Molecular Biology             
           เทคนิคช้ันสูงทางด้านชีววิทยาระดับเซลล์และ
โมเลกุล เช่น เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ 
การสกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรม  ปฏิกิริยาพีซีอาร์ 
การโคลนนิ่ง การแยกชีวโมเลกุลบนอะกาโรสเจลด้วย
กระแสไฟฟ้า การหาล าดับเบสของดีเอ็นเอ การตัดต่อ
สารพันธุกรรม การสังเคราะห์ และการปลูกถ่ายสาร
พันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ และเทคนิคอื่นๆที่ทันสมัยที่ใช้ใน



การตรวจการแสดงออกของยีนและหน้าที่ต่างๆของ
เซลล์ 
           Advanced techniques in molecular 
biology including cell and tissue culture 
techniques, isolation and purification of DNA 
and RNA,  polymerase chain reaction (PCR), 
molecular cloning, gene expression analysis, 
gel electrophoresis, high throughput 
technologies, construction of recombinant 
DNA, transfection, and other advanced 
cellular analysis techniques 
 
371-540   3 (3-0-6) 
วิธีการเลียนแบบธรรมชาติส าหรับการประยุกต์ใช้
ทางการแพทย์              
Biomimetic Approach in Medical 
Applications  
 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทางด้านวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ ลักษณะการ
เลียนแบบทางฟิสิกส์  เคมี และ ชีวภาพ  กลไกลการ
เลียนแบบธรรมชาติของโครงสร้าง ลักษณะเชิงหน้าท่ี 
และกระบวนการทางชีวภาพ ในระดับนาโน ไมโคร 
และ แมคโคร เทคโนโลยีความก้าวหน้าทางด้าน
วิธีการการเลียนแบบธรรมชาติ การประยุกต์ใช้งาน
ทางการแพทย์ 
 Principles of biomimetic science and 
technology; biomimetic of physical, 
chemical, and biological characteristic; 
mechanism of biomimetic; functionality; 
bioprocessing in nano, micro, and macro 
scales; advanced technology in biomimetic 
approach in medical Application 
 
371-541    3 (3-0-6) 
เซลล์ต้นก าเนิดและวิศวกรรมเนื้อเย่ือ               
Stem Cell and Tissue Engineering  
 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทางด้านเซลล์ต้นก าเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์  การจ าแนกประเภท
ของเซลล์ต้นก าเนิด ลักษณะทางชีววิทยาของเซลล์ 
ลักษณะเชิงหน้าที่ พฤติกรรมต่างๆ ของเซลล์ การ
ปรับปรุงเซลล์ แฟคเตอร์ที่มีผลต่อพฤติกรรม การ
เจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ 
ลักษณะทางชีววิทยา โครงสร้างของเนื้อเยื่อแต่ละ
ประเภท ลักษณะเชิงหน้าที่ พฤติกรรมต่างๆของ
เนื้อเยื่อ กระบวนปลูกและการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อ
น าไปใช้ทางการแพทย์ 

 Principles of stem cell and tissue 
engineering for medical applications; 
classification of stem cell; biology, 
functionality, behavior, modification, growth 
and differentiation of cell; biology, structure, 
functionality, behavior, culturing; and tissue 
regeneration for medical applications 
 
371-550    2 (2-0-4) 
ระบบไมโครฟลูอิดิค              
Microfluidics System 
         หลักการของระบบไมโครฟลูอิดิคและสมการ
ก ากับ การอธิบายการไหลพื้นฐาน ความต้านทานไฮดรอ
ลิคและความอ่อนตาม ผลกระทบของการแพร่และแค
ปปิลารี่ พลศาสตร์ของของเหลวเชิงไฟฟ้า การสร้างไม
โครฟลูอิดิค องค์ประกอบของระบบไมโครฟลูอิดิค 
วิธีการตรวจวัด การน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 
         Concepts in microfluidics and governing 
equations; basic flow solutions, hydraulic 
resistance and compliance; diffusion and 
capillary effect; electrohydrodynamics; 
microfluidic fabrication; microfluidic system 
components; detection methods; applications 
in biomedical engineering 

 
371-551    2 (2-0-4) 
การแพทย์นาโน : มุมมองในระดับโมเลกุลและ
วิศวกรรม               
Nanomedicine: Molecular and Engineering 
Aspects 
 การพัฒนาและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
ล่าสุดในสาขาของการแพทย์นาโน การใช้วัสดุระดับนา
โนที่มีขนาด 1-100 นาโนเมตร ส าหรับการรักษาและ
วินิจฉัยโรครูปแบบใหม่ ประวัติความเป็นมาของการ
พัฒนา การค้นพบที่ใหม่ล่าสุดในงานวิจัยทางการแพทย์
นา โน การฝึกการคิดวิ เคราะห์และอภิปรายใน
รายละเอียดของความรู้ ในสายาการแพทย์นาโน 
        Up-to-date scientific developments and 
discoveries in the field of nanomedicine, use 
of precisely engineered nanomaterials at the 
length scale of 1-100 nm to develop novel 
therapeutic and diagnostic modalities for 
medical applications;criticizing discussion of 
related research in nanomedicine 
 
 



371-552   2 (2-0-4) 
ระบบการน าส่งยาทางการแพทย์               
Drug delivery system in medicine 
          ทฤษฎี หลักการในการออกแบบ และการ
หาจุดเหมาะสมของระบบน าส่งยาโดยพื้นฐาน
ทางด้านชีวภาพ เคมี-ฟิสิกส์ และ เภสัชกรรม 
          Theory and principles for designing 
and optimizing drug delivery system based 
on biological; physico-chemical and 
pharmaceutical approaches 
 
371-553   2 (2-0-4) 
เคมีไฟฟ้าและไดนามิกส์ของอิเล็กโทรด               
Electrochemistry and Electrode Dynamics 
 ทฤษฎีของปฏิสัมพันธ์ระหว่างไอออน-ไออน 
และไอออนกับสารละลาย จลน์ศาสตร์ของปฏิกิริยา
บนพ้ืนผิวอิเล็กโทรด  การขนส่งเชิงมวล การแพร่ โว
ลเทมมิทรี กลไกของการแยกสารเคมีด้วยไฟฟ้าและ
โครงสร้างของอิเล็กโทรดกับสารละลาย 
 Ion-ion and ion-solvent interactions, 
ion transport; Kinetics of reactions at 
electrode, Mass transport, diffusion, 
voltammetry; electrolysis mechanism and 
structure of the electrode/solution 
 
371-554   3 (3-0-6)  
ไบโอเซนเซอร์ส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์  
Biosensors for Biomedical Engineering 
 หลักการท างานและองค์ประกอบของ
ไบโอเซนเซอร์ สารชีวภาพ ทรานดิวเซอร์  การตรึง
สารชีวภาพ ลักษณะส าคัญของไบโอเซนเซอร์ โดย
เน้นทางไบโอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า ความรู้พื้นฐาน
ทางเคมีไฟฟ้า การใช้วัสดุระดับนาโนส าหรับการ
ปรับปรุ งพื้ นผิ วของอิ เ ล็ก โทรด  ตั วอย่ า งการ
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ การพัฒนาและออกแบบ
ไบโอเซนเซอร์ส าหรับตรวจวัดแบบ real-time โดย
ใช้รวมกับเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์ และ ไมโคร
ไดอะไลซิส 
 Principles of biosensors, biological 
elements, transducers; characteristics of 
biosensors immobilisation of biological 
elements focusing on electrochemical 
biosensors; fundamental of electrochemistry, 
nanomaterials for surface coatings, examples 
in medical application; development and 
design of biosensors for real-time clinical 

monitoring using microfluidics and microdialysis  
 
371- 555   2 (2-0-4) 
เทคโนโลยีการตรวจวัดทางสรีรวิทยา                
Technologies in Physiological Monitoring 
 หลักการเกี่ยวกับเซลล์ การท างานของเซลล์ 
การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนเเปลงทางชีวเคมี
ของเซลล์  หลักการและวิธีการตรวจวัดทางการ
เปลี่ยนแปลงสารเคมีภายในเซลล์โดยเน้นทางการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคไมโครไดอะไลซิส เซนเซอร์และ
ไบโอเซนเซอร์ ส าหรับการวินิจฉัยและการรักษาทาง
การแพทย์ 
 Concept of cells, cell signaling, 
biochemistry in cells, focusing on the different 
technologies and methods: microdialysis and 
chemical measurement in cells: Sensors and 
Biosensors for diagnosing or monitoring in 
clinical management and treatment 
 
371-560     2 (2-0-4)  
เคร่ืองมือวัดและการวัดส าหรับระบบชีวภาพ 
Instrumentation and Measurement for 
Biological Systems  
        เครื่ องมื อวัดและเทคนิ คการวัด เพื่ อการ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องในระดับโมเลกุล 
เซลล์ และเนื้อเยื่อในแง่คุณสมบัติทางพันธุกรรม ชีวเคมี 
และ ชีวฟิสิกส์  กล้องจุลทรรศ์แบบแสงและสารเรือง
แสง หัววัดชนิด electro-mechanical เช่น การวัด
แบบแรงอนุภาค การจับนิ่ งโดยแสง และอุปกรณ์ 
MEMS 
 Instrumentation, sensing and 
measurement to a quantitative molecular, cell 
and tissue quantitative analysis in terms of 
genetic, biochemical, and biophysical properties; 
light and fluorescence microscopies; electro-
mechanical probes i.e. atomic force microscopy, 
optical traps, MEMS devices 
 
371-561    2 (1-2-3) 
ภาพถ่ายทางชีววิทยาและการแพทย์              
Imaging in Biology and Medicine 
        ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้วิธีการดูภาพ เก็บ
ภาพ และสร้างภาพที่ใช้ในงานชีววิทยาและการแพทย์ 
ทั้งแบบเจ็บปวดและไม่เจ็บปวด  เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 
PET/SPECT  MRI  และ optical imaging เทคนิคเชิง
โมเลกุลร่วมกับวิธีการสร้างภาพต่างๆ 



        Theory and application of invasive and 
noninvasive imaging methods in biology and 
medicine; X-ray CT; PET/SPECT; MRI; optical 
imaging; molecular imaging approaches used 
in conjunction with the scanning methods 
  
371-590    2 (1-2-3) 
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1              
Special Topics in Biomedical Engineering I 
 การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจ
และค้นพบใหม่ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 Presentation and discussion on 
current topics of interest and breakthrough 
in biomedical engineering 
  
371-591   2 (1-2-3) 
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2              
Special Topics in Biomedical Engineering II 
       หัวข้อที่น่าสนใจที่ทันสมัยหรือค้นพบใหม่
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ บรรยายหรืออภิปราย
โดยผู้มีความช านาญในด้านต่าง ๆ เนื้อหาวิชานี้ไม่
ซ้ าซ้อนกับเนื้อหาในรายวิชา 371-590 
 Presentation and discussion on 
current topics of interest and breakthrough 
in biomedical engineering by experts in 
several fields in biomedical engineering 
which are different from 371-590 

 
371-592   2 (1-2-3) 
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 
Special Topics in Biomedical Engineering III 
                 หัวข้อที่น่าสนใจที่ทันสมัยหรือค้นพบ
ใหม่ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ บรรยายหรือ
อภิ ปร าย โดยผู้ มี ความช านาญในด้ านต่ า ง  ๆ 
เนื้อหาวิชานี้ไม่ซ้ าซ้อนกับเนื้อหาในรายวิชา 371-
590 และ 371-591 
 Presentation and discussion on current 
topics of interest and breakthrough in 
biomedical engineering by experts in several 
fields in biomedical engineering which are 
different from 371-590 and 371-591  
 
 
 
 
 
 

371-593   2 (1-2-3) 
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 4              
Special Topics in Biomedical Engineering IV 
                 หัวข้อที่น่าสนใจที่ทันสมัยหรือค้นพบใหม่
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ บรรยายหรืออภิปรายโดยผู้
มีความช านาญในด้านต่าง ๆ เนื้อหาวิชานี้ไม่ซ้ าซ้อนกับ
เนื้อหาในรายวิชา 371-590  371-591 และ 371-592 
 Presentation and discussion on current 
topics of interest and breakthrough in 
biomedical engineering by experts in several 
fields in biomedical engineering which are 
different from 371-590, 371-591 and 371-592 
  
371-594    2 (1-2-3) 
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 5 
Special Topics in Biomedical Engineering V 
           หัวข้อที่น่าสนใจที่ทันสมัยหรือค้นพบใหม่ทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์ บรรยายหรืออภิปรายโดยผู้มี
ความช านาญในด้านต่าง ๆ เนื้อหาวิชานี้ไม่ซ้ าซ้อนกับ
เนื้อหาในรายวิชา 371-590  371-591  371-592 และ 
371-593 
           Presentation and discussion on current 
topics of interest and breakthrough in 
biomedical engineering by experts in several 
fields in biomedical engineering which are 
different from 371-590, 371-591, 371-592 and 
371-593 
 
371-621    2 (2-0-4) 
วิศวกรรมระบบไหลเวียนโลหิต              
Cardiovascular  Engineering 
        การท างาน หน้าที่ ของระบบโลหิต และ หัวใจ 
การตรวจวัด การตรวจสอบการท างานของระบบ
ไหลเวียนโลหิต คุณสมบัติของเลือด การไหลของระบบ
โลหิต และ สิ่ งประดิษฐ์  อุปกรณ์การแพทย์ และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต 
        Mechanism and function of circulatory 
system; cardiovascular measurement and 
monitoring; blood properties; circulatory blood 
flow; cardiovascular medical devices  
 
 
 
 
 
 
 



371-622    2 (2-0-4) 
กลศาสตร์หลอดเลือด                
Vascular Mechanics 
 หน้าที่ และ การท างานของหลอดเลือดใน
เชิงกลศาสตร์    คุณสมบัติเชิงกลของหลอดเลือด 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างการไหลของเลือดและผนัง
หลอดเลือด การขยายตัวและการหดตัวของหลอด
เลือด การสังเคราะห์สารที่เกิดขึ้นในเซลล์ผนังหลอด
เลือด 
 Mechanics and the mechanical 
properties of blood vessels; interaction 
between blood flow and vascular wall; 
vasoactivities; vascular mediator synthesis  

 
371-623   2 (2-0-4) 
ชีวกลศาสตร์ขั้นสูง              
Advanced Biomechanics 
 กลศาสตร์การเคลื่อนไหว และเชิงจลน์ ของ
ร่างกาย  สมการทางคณิตศาสตร์และแบบจ าลอง
การเคลื่อนไหว การค านวณในระบบทางสรีรวิทยา 
 Advanced theory in the kinematics 
and kinetics in the body movement; 
mathematical models in the body movement; 
physiological computation 
 
371-630  2 (1-2-3) 
เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล              
Molecular Medicine: Diagnostics and 
Therapies 
 ความก้าวหน้าของงานวิจัยและเทคโนโลยี
ทางด้านเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล เช่น การวินิจฉัย
ระดับโมเลกุล การรักษาแบบเป้าหมาย การค้นพบ
ตัวบ่งช้ีชีวภาพ ดีเอ็นเอชิป  การรักษาแบบ
พันธุกรรม มะเร็งวิทยาระดับโมเลกุล ภูมิวิทยาระดับ
โมเลกุล โรคติดเชื้อระดับโมเลกุล เน้นศึกษางานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเพื่อน าเสนอ
เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้ในงานวิจัย ผลการวิจัย ตลอดจน
การวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อบกพร่องของงานวิจัย
นั้นๆ 
           Advanced researches and 
technologies in molecular medicine, including 
molecular diagnostics, targeted therapy, 
biomarker discovery, a DNA chip, gene 
therapy, molecular oncology, molecular 
immunology, and molecular Infectious disease 
as well as the criticizing discussion of related 

in molecular medicine, its experimental design, 
results and the gaps of improvement 
 
371-631    2 (1-2-3) 
เทคโนโลยีส าหรับมะเร็งวิทยาระดับโมเลกุล 
Technologies in Molecular Cancer Research  
           เทคโนโลยีระดับโมเลกุลและเซลล์สมัยใหม่ที่ใช้
ในการศึกษากลไกการเกิดโรค การพัฒนาการวินิจฉัย
และการรักษาโรคมะเร็ง เป็นการบูรณาการองค์ความรู้
ทั้งทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมใน
การยกระดับการพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาเพื่อ
เพิ่มอัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยมะเร็ง  
           Advanced technologies for cancer 
research at the molecular and cellular level; 
knowledge integration in biomedical science 
and medicine with engineering to develop 
more effective and efficient detection, 
diagnosis, and treatment of cancers for 
enhancing the life quality of patients 
 
371-641   3 (3-0-6) 
วัสดุชีวภาพการแพทย์               
Biomedical  Materials  
 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทางด้านวัสดุชีวภาพทางการแพทย์ การจ าแนกประเภท
ของวัสดุ องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างโมเลกุล 
ลักษณะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ ลักษณะเชิงฟิสิกส์  สมบัติ
ของวัสดุ กระบวนการผลิตรูปแบบต่างๆ  การ
ประยุกต์ ใช้งานทางด้านการแพทย์  และเทคโลยี
ความก้าวหน้าทางด้านวัสดุ 
 Principles of biomedical materials 
science and technology; classification, 
chemical composition, molecular structure, 
physical chemistry, physical characteristic, 
processing, medical application, and advance 
in biomedical materials technology 

 
371-642   3 (3-0-6) 
วัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพการแพทย์               
Polymeric Biomaterials  
 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทางด้านวัสดุชีวภาพพอลิเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้งาน
ทางด้านวิศวกรรมชีวการการแพทย์ หลักการทางด้าน
วัสดุศาสตร์พอลิเมอร์ชีวภาพ การจ าแนกประเภท 
องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างโมเลกุล ลักษณะทาง
เคมีเชิงฟิสิกส์ ลักษณะเชิงฟิสิกส์ สมบัติของวัสดุ การ
วิเคราะห์และเทคนิคการวิเคราะห์วัสดุ กระบวนการ



ผลิตรูปแบบต่างๆ  การปรับปรุงโครงสร้างโมเลกุล
และลักษณะทางกายภาพของวัสดุ การเข้ากันได้ทาง
ชีวภาพของวัสดุ ความก้าวหน้าทางด้านในการ
ประยุกต์ทางการแพทย์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ 
 Principles of polymeric biomaterials 
science and technology; classification, 
chemical composition, molecular structure, 
physical chemistry, physical characteristic, 
processing, molecular structural and physical 
modification, biocompatibility; advance in 
medical application using polymeric 
biomaterials 
 
371-643   3 (3-0-6) 
วิศวกรรมเมตริกส์และเทคโนโลยีแท่นรอง 
Matrix Engineering and Scaffold 
Technology  
 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทางด้าน Extra Cellular Matrix เพื่อประยุกต์ใช้
เป็น Scaffold ในงานทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ โดย
กล่าวถึง องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้าง ลักษณะ
ทางหน้าที่ และสมบัติของ ECM กลไกการสร้าง 
ECM ในเนื้อเยื่อ หลักการในการออกแบบโครงสร้าง 
Artificial Extracellular Matrix (aECM) เทคโนโลยี
ในการสร้าง aECM ในงานทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ 
 Principles of extracellular matrix and 
application of extracellular matrix as scaffold 
for tissue engineering; chemical composition, 
structure, functionality, properties, mechanism 
of extracellular generation; principles of design  
for artificial extracellular matrix (aECM); 
fabrication technology of aECM for tissue 
engineering 
 
371-644   2 (2-0-4) 
การออกแบบอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุฝังใน
ร่างกาย               
Design of Medical Devices and Implants 
        การออกแบบและค านวณเกี่ยวกับอุปกรณ์
การแพทย์และวัสดุฝังในร่างกาย การใช้งาน รูปร่าง 
และขนาด การเลือกใช้วัสดุที่ เหมาะสมและการ
ทดสอบวั สดุ ทั้ ง ในด้ านความปลอดภั ย  และ
ประสิทธิภาพ  การทดลองใช้อุปกรณ์การแพทย์และ
วัสดุฝังในร่างกายกับผู้ป่วยในทางคลีนิก 
       Design and calculation of medical 
devices and implants in the view of 
anatomic fit, shape and size; selection of 

materials and material testing for safety and 
efficacy; evaluation of clinical performance of 
medical devices and implants 
 
หมวดวิทยานิพนธ์ 
371-681    36 (0-108-0)  
วิทยานิพนธ์              
Thesis 
 ศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีว
การแพทย์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ภายใต้การ
ดู แ ลและแนะน า ขอ งคณะกร ร มกา รที่ ป รึ กษ า
วิทยานิพนธ ์
 Research on topics of interest in 
biomedical engineering under the supervision 
of advisors resulting in novel knowledge 

 

371-682    20 (0-60-0) 
วิทยานิพนธ์            
Thesis 
  ศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีว
การแพทย์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ภายใต้การ
ดู แ ลและแนะน า ขอ งคณะกร ร มกา รที่ ป รึ กษ า
วิทยานิพนธ ์
 Research on topics of interest in 
biomedical engineering under the supervision 
of advisors resulting in novel knowledge 
 

371-683    48 (0-144-0) 
วิทยานิพนธ์           
Thesis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ก่อน 
 การก าหนดหัวข้อวิจัย วางแผนและพัฒนาโครง
ร่างวิจัย ด าเนินการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย 
 Defining research problems, designing 
and developing a research proposal, conducting 
research, and writing a research report 
 

371-684                        72 (0-216-0) 
วิทยานิพนธ์           
Thesis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ก่อน 
 การก าหนดหัวข้อวิจัย วางแผนและพัฒนาโครง
ร่างวิจัย ด าเนินการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย 
 Defining research problems, designing 
and developing a research proposal, conducting 
research, and writing a research report 



371-685                      36 (0-108-0) 
วิทยานิพนธ์           
Thesis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ก่อน 
 การก าหนดหัวข้อวิจัย วางแผนและพัฒนา
โครงร่างวิจัย ด าเนินการวิจัย และเขียนรายงานการ
วิจัย 
 Defining research problems, designing 
and developing a research proposal, 
conducting research, and writing a research 
report 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

371-686                               48 (0-144-0) 
วิทยานิพนธ์           
Thesis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ก่อน 
 การก าหนดหัวข้อวิจัย วางแผนและพัฒนาโครง
ร่างวิจัย ด าเนินการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย 
 Defining research problems, designing 
and developing a research proposal, 
conducting research, and writing a research 
report 
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