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เอกสารประกอบการรบัสมคัร 

 (1) รปูถ่าย 1 น้ิว 4 รปู (ไมส่วมชุดครยุ)  (2) สาํเนาใบปรญิญาบตัร  (3) Transcript 
 (4) สาํเนาทะเบยีนบา้น   (5) สาํเนาบตัรประชาชน  (6) หนงัสอืรบัรอง 2 ฉบบั 

 
สถานท่ีรบัใบสมคัรและย่ืนใบสมคัร 

 บณัฑติวทิยาลยั  ชัน้ 2 อาคารรตันคุณากร  มหาวทิยาลยัรงัสติ เมอืงเอก (จ-ศ 08.30-16.30) โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 
 ศนูยศ์กึษาวภิาวด ีชัน้ 21 อาคาร T.S.T. ซอยวภิาวดรีงัสติ 9 ถนนวภิาวดรีงัสติ จตุจกัร (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00) โทร. 0-2617-5858 
 Download ใบสมคัรไดท้ี ่ http://grad.rsu.ac.th/adMisssion.aspx 
 สมคัรออนไลน์ ไดท้ี ่www.rsu.ac.th/gradadmission 

 
คณุสมบติัผูส้มคัร 

 รบัผูจ้บปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย ์วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์วศิวกรรมโทรคมนาคม วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 
วศิวกรรมสารสนเทศ หรอื วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย ์อุปกรณ์ชวีการแพทย ์วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์วศิวกรรมโทรคมนาคม 
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์วศิวกรรมสารสนเทศ ฟิสกิสป์ระยุกต ์ฟิสกิส ์เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยอุีปกรณ์การแพทย ์หรอืมคีุณสมบตัติามความ
เหน็ชอบของหลกัสตูร 

 
ระบบการศึกษา 

 ระบบทวภิาค  
 หน่วยกติตลอดหลกัสตูร 41 หน่วยกติ  
 การศกึษา แผน ก2. ทาํวทิยานิพนธ ์ (ศกึษารายวชิาและทาํวทิยานิพนธ)์ 
 เรยีน วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์   เวลา  17.00 - 21.00  น.   หรอื 

  วนัเสาร ์– อาทติย ์   เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ คณะวศิวกรรมชวีการแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติ  
 
การสอบคดัเลือก 

 สอบสมัภาษณ์   ทางหลกัสตูรฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงัสมคัรเรยีน 
 
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสตูรโดยประมาณ  199,500 บาท  (4 ภาคการศึกษา)  

 คา่สมคัรสอบ   500 บาท 
 คา่หน่วยกติ หน่วยกติละ  3,500 บาท 
 คา่บาํรงุการศกึษา ภาคละ  14,000 บาท 

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสตูรเพ่ิมเติมโดยได้ท่ี   http://grad.rsu.ac.th/mainProgram.aspx 

 ผูอ้าํนวยการหลกัสตูร   ดร.ศนิ บุญกุล โทร 0-2997-2222 ต่อ 5051 มอืถอื 081-6343638 
    e-mail: sani@rsu.ac.th    

 สาํนกังาน คณะวศิวกรรมชวีการแพทย ์ หอ้ง 4-224 ชัน้ 2 อาคาร 4  มหาวทิยาลยัรงัสติ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1428 จนัทร-์ศุกร ์ เวลา 08.30-16.30 น. 
 http:///grad.rsu.ac.th   e-mail : grad@rsu.ac.th  
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แบบแสดงแผนการศึกษา  ก แบบ ก2  
ระบบทวิภาค 

ชัน้ปีที ่1          ชัน้ปีที ่2 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทาํวิทยานิพนธ)์ 
แผน ก แบบ ก2 

 (การศึกษารายวิชาและทาํวิทยานิพนธ)์ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
ENG 500 ภาษาองักฤษสาํหรบับณัฑติศกึษา       3(3-0-6)* 
              (English for Graduate Studies) 
BME 600 โครงสรา้งและระบบรา่งกายมนุษย ์      3(3-0-6)* 
               สาํหรบัวศิวกรชวีการแพทย ์                          
               (Human Structure and  Body Systems for 

  Biomedical Engineer) 
BME 601  ระเบยีบวธิวีจิยั                               3(3-0-6) 
              (Research Methodology)                       
BME 602  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติ ิ               3(3-0-6) 
              (Statistical Data Analysis) 
BME xxx   หมวดวชิาเลอืก                             3(3-0-6) 

รวม   9 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
BME 603    แบบจาํลองทางคณิตศาสตรแ์ละ 

   คอมพวิเตอรข์องระบบรา่งกายมนุษย ์  3(3-0-6)  
                (Mathematical and Computational  
                Modeling of Human Body Systems)                
BME 604   หลกัทางวศิวกรรมชวีการแพทย ์         3(3-0-6) 
                (Principles of Biomedical Engineering)            
BME xxx    หมวดวชิาเลอืก                              3(3-0-6) 
BME xxx    หมวดวชิาเลอืก                              3(3-0-6) 

รวม  12  หน่วยกิต       

ภาคการศึกษาท่ี 1 
BME 605  สมัมนาทางวศิวกรรมชวีการแพทย ์1     1(0-3-2) 

         (Biomedical Engineering Seminar I) 
BME xxx  หมวดวชิาเลอืก                                3(3-0-6) 
BME xxx  หมวดวชิาเลอืก                                3(3-0-6) 
BME 699  วทิยานิพนธ ์                   6(0-18-9) 

(Thesis) 
รวม  13   หน่วยกิต 

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

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

(Thesis) 
รวม   7 หน่วยกิต 
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