ทำ�ไมต้องเรียนวิศวกรรมชีวก�รแพทย์

• เพื่อจะได้เป็นวิศวกรที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญโดยตรงทั้งในภ�คทฤษฎีและปฏิบัติ
ในก�รออกแบบ ผลิตและสร้�งอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์
• วิศวกรชีวก�รแพทย์กำ�ลังเป็นที่ต้องก�รเป็นอย่�งม�กจ�กตล�ดง�นทั้งในและต่�ง
ประเทศ และมีระดับเงินเดือนสูงเป็นลำ�ดับต้นๆ เมื่อเทียบกับวิศวกรรมส�ข�อื่นๆ

ขอบข่�ยง�นวิจัย

• ก�รนำ�เทคโนโลยี biophotonics และ medical imaging ม�ใช้ในก�รสร้�งเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ สำ�หรับก�รตรวจห�และวินิจฉัยโรค เช่น โรคมะเร็งตั้งแต่
ระยะเริ่มต้น
• ก�รสร้�งนวัตกรรมระบบนำ�ส่งย� (Drug delivery) โดยใช้น�โนเทคโนโลยี
• ก�รออกแบบก�ยอุปกรณ์สำ�หรับส่วนที่อยู่ภ�ยนอกร่�งก�ยทั้งส่วนบนและส่วนล่�ง
(Design of prosthetics and orthotics for external upper and lower limb)
• ก�รประยุกต์ใช้ต้นแบบท�งก�รแพทย์แบบ 3 มิติ ในก�รออกแบบชิ้นส่วนปลูกฝัง
สำ�หรับ เฉพ�ะบุคคล และมีคว�มซับซ้อน ด้�นศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรม
ระบบประส�ท ศัลยกรรมพล�สติก ศัลยกรรมผ่ �ตั ด ข�ใบหน้ �กรรไกร เป็ น ต้ น
(3D medical Modelling application for customized and complexity
prosthesis implant in Orthopedics Surgery, Neuro Surgery, Maxillofacial
Surgery etc.)
• Nanoelectronics, nanophotonics, nanomaterials, Machine Learning /AI,
Bioinformatics, Brain Machine Interface, Non Invasive Biomedical
Sensors, Implantable biomedical devices, Micro-nanorobot design
• Development of health/performance monitoring indicator, assistive
technology design for circumstantial disabled populations

คว�มเชี่ยวช�ญของคณ�จ�รย์

• Biophotonics, optical spectroscopy, medical imaging
• ระบบนำ�ส่งย� (drug delivery) และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue engineering)
• แบบจำ�ลองท�งคอมพิวเตอร์ของระบบสรีรวิทย�ของมนุษย์ (physiological
systems modeling)
• ก�รประยุกต์ใช้แบบจำ�ลองท�งก�รแพทย์แบบ 3 มิติ (Application of 3D Medical
Modelling)
• Human-centered systems design, human-automation interaction,
cognitive engineering, interventions for occupational and disabled
populations
• Haptic aided design, simulations, and other related applications,
reverse engineering for biomedical applications

ก�รเปิดสอน

ระบบก�รศึกษ�

วัน เวล� เรียน

ค่�ธรรมเนียม

ระบบปกติ

วันจันทร์-วันศุกร์

30,000 บาท/ภาคการศึกษา

ภ�คก�รศึกษ�ต้น : เดือนสิงห�คม – เดือนธันว�คม
ภ�คก�รศึกษ�ปล�ย : เดือนมกร�คม – เดือนพฤษภ�คม
ก�รเรียนก�รสอน : มีก�รสอน coursework โดยอ�จ�รย์ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ
และประสบก�รณ์สูง

ก�รรับสมัคร

อ�ชีพที่ส�ม�รถประกอบได้หลังสำ�เร็จก�รศึกษ�

ส�ม�รถทำ�ง�นในโรงพย�บ�ลของรัฐ และ เอกชน หรือ ประกอบอ�ชีพส่วนตัวที่ใช้คว�ม
รู้คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งนวัตกรรมด้�นเครื่องมือแพทย์ ทำ�ง�นเกี่ยวกับบริษัทนำ�เข้�หรือ
ผลิตอุปกรณ์ก�รแพทย์ รวมถึงเป็นนักวิจัยและอ�จ�รย์ในสถ�บันก�รศึกษ�

รับสมัครทั้งภ�คต้น (ถึง 30 เมษ�ยน 2562) และภ�คปล�ย (ประม�ณเดือน
สิงห�คม – กันย�ยน 2562)
สมัครผ่�นเว็ปไซด์บัณฑิตวิทย�ลัย
https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/
สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/groups/GS.EN.KKU/
หม�ยเลขโทรศัพท์ : 061-0243888

สนับสนุนก�รศึกษ�และทำ�วิทย�นิพนธ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

• คณะวิศวกรรมศ�สตร์สนับสนุนทุนวิจัย 30,000 บ�ท / คน
(เงื่อนไขเป็นไปต�มที่คณะฯกำ�หนด)
• บัณฑิตวิทย�ลัยสนับสนุนทุนวิจัย และก�รนำ�เสนอผลง�นทั้งในประเทศและต่�งประเทศ
(ขึ้นกับเงื่อนไขและข้อกำ�หนดในแต่ละปี) www.gs.kku.ac.th : ข่�วทุนก�รศึกษ�

•
•
•
•
•

เป็นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีวิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ทุกส�ข�
เป็นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีวิทย�ศ�สตร์บัณฑิต (วท.บ)
เป็นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีด้�นวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ
เป็นผู้สำ�เร็จก�รศึกแพทยศ�สตร์ ทันตแพทยศ�สตร์ เภสัชศ�สตร์ เป็นต้น
โครงสร้�งหลักสูตร : ระยะเวล�ในก�รศึกษ� 2 ปี

คว�มเชี่ยวช�ญของคณ�จ�รย์
ทำ�ไมต้องเรียนวิศวกรรมชีวก�รแพทย์

• เพื่อจะได้เป็นวิศวกรที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญโดยตรงทั้งในภ�คทฤษฎีและปฏิบัติ
ในก�รออกแบบ ผลิตและสร้�งอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์
• วิ ศ วกรชี ว ก�รแพทย์ กำ � ลั ง เป็ น ที่ ต้ อ งก�รเป็ น อย่ � งม�กจ�กตล�ดง�นทั้ งในและ
ต่�งประเทศ และมีระดับเงินเดือนสูงเป็นลำ�ดับต้นๆ เมื่อเทียบกับวิศวกรรมส�ข�อื่นๆ

ขอบข่�ยง�นวิจัย

• ก�รนำ�เทคโนโลยี biophotonics และ medical imaging ม�ใช้ในก�รสร้�งเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ สำ�หรับก�รตรวจห�และวินิจฉัยโรค เช่นโรคมะเร็งตั้ ง แต่
ระยะเริ่มต้น
• ก�รสร้�งนวัตกรรมระบบนำ�ส่งย� (Drug delivery) โดยใช้น�โนเทคโนโลยี
• ก�รออกแบบก�ยอุปกรณ์สำ�หรับส่วนที่อยู่ภ�ยนอกร่�งก�ยทั้งส่วนบนและส่วนล่�ง
(Design of prosthetics and orthotics for external upper and lower limb)
• ก�รประยุกต์ใช้ต้นแบบท�งก�รแพทย์แบบ 3 มิติ ในก�รออกแบบชิ้นส่วนปลูกฝัง
สำ�หรับเฉพ�ะบุคคล และมีคว�มซับซ้อน ด้�นศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรม
ระบบประส�ท ศัลยกรรมพล�สติก ศัลยกรรมผ่ �ตั ด ข�ใบหน้ �กรรไกร เป็ น ต้ น
(3D medical Modelling application for customized and complexity
prosthesis implant in Orthopedics Surgery, Neuro Surgery, Maxillofacial
Surgery etc.)
• Nanoelectronics, nanophotonics, nanomaterials, Machine Learning / AI,
Bioinformatics, Brain Machine Interface, Non Invasive Biomedical Sensors,
Implantable biomedical devices, Micro-nanorobot design
• Development of health/performance monitoring indicator, assistive technology
design for circumstantial disabled populations

อ�ชีพที่ส�ม�รถประกอบได้หลังสำ�เร็จก�รศึกษ�

ส�ม�รถทำ�ง�นในโรงพย�บ�ลของรัฐ และ เอกชน หรือ ประกอบอ�ชีพส่วนตัวที่ใช้คว�ม
รู้คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งนวัตกรรมด้�นเครื่องมือแพทย์ ทำ�ง�นเกี่ยวกับบริษัทนำ�เข้�หรือ
ผลิตอุปกรณ์ก�รแพทย์ รวมถึงเป็นนักวิจัยและอ�จ�รย์ในสถ�บันก�รศึกษ�

สนับสนุนก�รศึกษ�และทำ�ดุษฎีนิพนธ์

• คณะวิศวกรรมศ�สตร์สนับสนุนทุนวิจยั 60,000 บ�ท / คน
(เงือ่ นไขเป็นไปตามทีค่ ณะฯกำาหนด)
• บัณฑิตวิทย�ลัยสนับสนุนทุนวิจัย และก�รนำ�เสนอผลง�นทั้งในประเทศและต่�งประเทศ
(ขึ้นกับเงื่อนไขและข้อกำ�หนดในแต่ละปี) www.gs.kku.ac.th : ข่�วทุนก�รศึกษ�

• Biophotonics, optical spectroscopy, medical imaging
• Human - centered systems design, human - automation interaction,
cognitive engineering, interventions for occupational and disabled
populations
• ระบบนำ�ส่งย� (drug delivery) และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue engineering)
• แบบจำ � ลองท�งคอมพิ ว เตอร์ ข องระบบสรี ร วิ ท ย�ของมนุ ษ ย์ (physiological
systems modeling)
• ก�รประยุกต์ใช้แบบจำ�ลองท�งก�รแพทย์แบบ 3 มิติ (Application of 3D Medical
Modelling)
• Haptic aided design, simulations, and other related applications, reverse
engineering for biomedical applications

ก�รเปิดสอน
ระบบก�รศึกษ�

วัน เวล� เรียน

ค่�ธรรมเนียม

ระบบปกติ

วันจันทร์-วันศุกร์

37,500 บาท/ภาคการศึกษา

ภ�คก�รศึกษ�ต้น
ภ�คก�รศึกษ�ปล�ย
ก�รเรียนก�รสอน

: เดือนสิงห�คม – เดือนธันว�คม
: เดือนมกร�คม – เดือนพฤษภ�คม
: มีก�รสอน coursework โดยอ�จ�รย์ที่มี
คว�มเชี่ยวช�ญและประสบก�รณ์สูง

ก�รรับสมัคร

รับสมัครทั้งภ�คต้น (ถึง 30 เมษ�ยน 2562) และภ�คปล�ย
(ประม�ณเดือนสิงห�คม – กันย�ยน 2562)
สมัครผ่�นเว็ปไซด์บัณฑิตวิทย�ลัย
https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/
สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/groups/GS.EN.KKU/
หม�ยเลขโทรศัพท์ : 061-0243888

คุณสมบัติผู้สมัคร

แบบ 2.1
• ต้องเป็นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�โท ในส�ข�วิศวกรรม ชีวก�รแพทย์
หรือวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร 3 ปี
แบบ 2.2
• ต้ อ งเป็ น ผู้ สำ � เร็ จ ก�รศึ ก ษ�ระดั บ ปริ ญ ญ�บั ณ ฑิ ต หรื อ แพทยศ�สตรบั ณ ฑิ ต
ทันตแพทยศ�สตรศ�สตรบัณฑิต และเภสัชศ�สตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

