เอกสาร 1-2
โครงสร้ างหลักสู ตรแต่ละสาขาทีเ่ ปิ ดสอน

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อย่ อปริ ญญาภาษาไทย: วท.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์ ) และ ปร.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์ )
ภาษาอังกฤษ: M.Sc.(Biomedical Engineering) และ Ph.D. (Biomedical Engineering)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับปริ ญญำโท
แผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2 ไม่นอ้ ยกว่ำ 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับปริ ญญำเอก
แบบ 1.1 และ 2.1 ไม่นอ้ ยกว่ำ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 และ 2.2 ไม่นอ้ ยกว่ำ 72 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ
1.1 หลักสูตรระดับปริ ญญำโท
แผน ก แบบ ก2 จำนวน 9 หน่วยกิต
371-501 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 1
(2)
371-502 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 2
(2)
371-503 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 3
(2)
371-504 ทักษะวิจยั และจริ ยธรรมด้ำนวิศวกรรม (1)
ชีวกำรแพทย์
371-510 สัมมนำ 1
(1)
371-511 สัมมนำ 2
(1)
371-512 สัมมนำพิเศษระดับปริ ญญำโท
(4)*
* นัก ศึ กษำทุ ก คนต้อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรำยวิ ชำ 371-512
สัม มนำพิ เ ศษระดับ ปริ ญ ญำโท โดยไม่ นับ หน่ ว ยกิ ต (audit)
ภำคกำรศึ กษำละ 1 หน่ วยกิ ต และต้องผ่ำนกำรประเมิ นจำก
อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบรำยวิชำ

371-511 สัมมนำ 2
(1)
371-513 สัมมนำพิเศษระดับปริ ญญำเอก 1
(6)**
(แบบ 1.1 และ 2.1)
แบบ 2.2 จำนวน 9 หน่วยกิต
371-501 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 1
(2)
371-502 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 2
(2)
371-503 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 3
(2)
371-504 ทักษะวิจยั และจริ ยธรรมด้ำนวิศวกรรม (1)
ชีวกำรแพทย์
371-510 สัมมนำ 1
(1)
371-511 สัมมนำ 2
(1)
371-514 สัมมนำพิเศษระดับปริ ญญำเอก 2
(10)**
(แบบ 1.2 และ 2.2)
** นั ก ศึ ก ษำทุ ก คนต้อ งลงทะเบี ย นเรี ยนรำยวิ ช ำ 371-513
สั ม มนำพิ เ ศษระดับ ปริ ญญำเอก 1 หรื อ รำยวิ ช ำ 371-514
สัมมนำพิเศษระดับปริ ญญำเอก 2 โดยไม่นบั หน่วยกิต (audit)
ภำคกำรศึ กษำละ 1 หน่ ว ยกิ ต และต้อ งผ่ำนกำรประเมิ นจำก
อำจำรย์ผูร้ ับผิดชอบรำยวิชำ ในกรณี ลงทะเบี ยนมำกกว่ำภำค
กำรศึ ก ษำละ 1 หน่ ว ยกิ ต ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของอำจำรย์
ผูร้ ับผิดชอบรำยวิชำ

1.2 หลักสูตรระดับปริ ญญำเอก
แบบ 2.1 จำนวน 9 หน่วยกิต
371-501 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 1
371-502 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 2
371-503 วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 3
371-504 ทักษะวิจยั และจริ ยธรรมด้ำนวิศวกรรม
ชีวกำรแพทย์
371-510 สัมมนำ 1

2. หมวดวิชาเลือก
2.1 หลักสูตรระดับปริ ญญำโท
แผน ก แบบ ก2 จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 7 หน่วยกิต
2.2 หลักสูตรระดับปริ ญญำเอก
แบบ 2.1 จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 หน่วยกิต
แบบ 2.2 จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 15 หน่วยกิต
371-505 กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรด้ำนวิศวกรรม
ชีวกำรแพทย์

(2)
(2)
(2)
(1)
(1)

(2)

371-520 คณิ ตศำสตร์สำหรับวิศวกรรม
(2)
ชีวกำรแพทย์
371-521 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในด้ำน
(2)
วิศวกรรมชีวกำรแพทย์
371-522 ปรำกฏกำรณ์กำรขนถ่ำยและแลกเปลี่ยน (2)
ในทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
371-523 ชีวกลศำสตร์
(3)
371-524 กลศำสตร์ของเซลล์
(2)
371-530 ชีววิทยำระดับเซลล์และโมเลกุล
(2)
สำหรับวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
371-531 เทคนิคกำรวิจยั ด้ำนชีววิทยำระดับ
(2)
เซลล์และโมเลกุล
371-540 วิธีกำรเลียนแบบธรรมชำติสำหรับ
(3)
กำรประยุกต์ใช้ทำงกำรแพทย์
371-541 เซลล์ตน้ กำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยือ่
(3)
371-550 ระบบไมโครฟลูอิดิค
(2)
371-551 กำรแพทย์นำโน: มุมมองในระดับ
(2)
โมเลกุลและวิศวกรรม
371-552 ระบบกำรนำส่งยำทำงกำรแพทย์
(2)
371-553 เคมีไฟฟ้ ำและไดนำมิกส์ของอิเล็กโทรด (2)
371-554 ไบโอเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรม
(3)
ชีวกำรแพทย์
371-555 เทคโนโลยีกำรตรวจวัดทำงสรี รวิทยำ (2)
371-560 เครื่ องมือวัดและกำรวัดสำหรับระบบ (2)
ชีวภำพ
371-561 ภำพถ่ำยทำงชีววิทยำและกำรแพทย์
(2)
371-590 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 1 (2)
371-591 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 2 (2)
371-592 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 3 (2)
371-593 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 4 (2)

371-594
371-621
371-622
371-623
371-630
371-631
371-641
371-642
371-643
371-644

หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 5 (2)
วิศวกรรมระบบไหลเวียนโลหิต
(2)
กลศำสตร์หลอดเลือด
(2)
ชีวกลศำสตร์ข้ นั สูง
(2)
เวชศำสตร์ระดับโมเลกุล
(2)
เทคโนโลยีสำหรับมะเร็ งวิทยำ
(2)
ระดับโมเลกุล
วัสดุชีวภำพกำรแพทย์
(3)
วัสดุพอลิเมอร์ชีวภำพกำรแพทย์
(3)
วิศวกรรมเมตริ กส์และเทคโนโลยี
(3)
แท่นรอง
กำรออกแบบอุปกรณ์กำรแพทย์และ
(2)
วัสดุฝังในร่ ำงกำย

3. หมวดวิทยานิพนธ์
3.1 หลักสูตรระดับปริ ญญำโท
แผน ก แบบ ก1 จำนวน 36 หน่วยกิต
371-681 วิทยำนิพนธ์
แผน ก แบบ ก2 จำนวน 20 หน่วยกิต
371-682 วิทยำนิพนธ์
3.2 หลักสูตรระดับปริ ญญำเอก
แบบ 1.1 จำนวน 48 หน่วยกิต
371-683 วิทยำนิพนธ์
แบบ 1.2 จำนวน 72 หน่วยกิต
371-684 วิทยำนิพนธ์
แบบ 2.1 จำนวน 36 หน่วยกิต
371-685 วิทยำนิพนธ์
แบบ 2.2 จำนวน 48 หน่วยกิต
371-686 วิทยำนิพนธ์

(36)
(20)

(48)
(72)
(36)
(48)

