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งานสอน

 สอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ (BME 320)ให้กบั คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชีว
การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
 สอนวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ชี ว การแพทย์ (BME 321) ให้ ก ับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
 สอนวิชาBMEอุปกรณ์ ชีวการแพทย์ (BME 350) ให้กบั คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชี ว
การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
 สอนวิชาวิศวกรรมการบารุ งรักษาอุปกรณ์ ชีวการแพทย์ (BME 353) ให้กบั คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
 สอนวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์ การแพทย์ 1 (BME 354) ให้กบั คณะวิศวกรรมศาสตร์ชีว
การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
 สอนวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์ การแพทย์ 2 (BME 355) ให้กบั คณะวิศวกรรมศาสตร์ชีว
การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
 สอนวิชาวิศวกรรมโรงพยาบาล (BME 361) ให้กบั คณะวิศวกรรมศาสตร์ชีว
การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

5. เอกสารประกอบการสอน หนังสือ หรือตารา

 ความรู ้พ้นื ฐานเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ประกอบการสอนวิชาBME320
วิชาอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
 การวัดและการควบคุมอุณหภูมิทางการแพทย์ ประกอบการสอนวิชา BME350
อุปกรณ์ชีวการแพทย์
 เด็กทารก (Infant Incubator) ประกอบการสอนวิชา BME350 อุปกรณ์ชีวการแพทย์
 Heater ทางการแพทย์ประกอบการสอนวิชา BME350 อุปกรณ์ชีวการแพทย์
 เครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อโรค (Autoclave)ประกอบการสอนวิชา BME350
อุปกรณ์ชีวการแพทย์
 คู่มือปฏิบตั ิการเครื่ องวัดความดันโลหิ ต ประกอบการสอนวิชาBME354ปฏิบตั ิการ
อุปกรณ์การแพทย์
 คู่มือปฏิบตั ิการตูอ้ บเด็กทารก (Infant Incubator) ประกอบการสอนวิชา BME354
ปฏิบตั ิการอุปกรณ์ชีวการแพทย์
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