
แผนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ป.โท) 
 

ช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.610 
มอ.611 
มอ.612 

วิธีวิจัย 
คณิตศาสตรวิศวกรรมทางการแพทย 
สัมมนาวิศวกรรมทางการแพทย  

3(3-0-9) 
2(2-0-6)  
1(1-0-3) 

มอ.510 
มอ.511 
มอ.512 
มอ.513 

 
 ช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาปรับพ้ืน 

มอ.Xxx 
มอ.Xxx 
มอ.Xxx 

วิชาเฉพาะสาขา 1 
วิชาเฉพาะสาขา 2 
วิชาเฉพาะสาขา 3 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 

 
ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาปรับพ้ืน 

มอ.Xxx 
มอ.Xxx 
มอ.Xxx 

วิชาเฉพาะสาขา 4 
วิชาเฉพาะสาขา 5 
มอ.800 วิทยานิพนธ 

3(3-0-9) 
3(3-0-9)  
6(0-6-0) 

 

 
ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาปรับพ้ืน 

มอ.800 มอ.800 วิทยานิพนธ 12(0-12-0)  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 



แผนการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) 
แผน 1.1 

ช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนอง) 

วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 9(0-9-0) - 
 

สอบวัดคุณสมบัติ 
ช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนอง) 

วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 9(0-9-0) - 
  

ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 9(0-9-0) - 
 

ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 9(0-9-0) - 
 

ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 9(0-9-0) - 
 

ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 3(0-3-0) - 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 



 แผน 2.1 
 

ช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.610 
มอ.611 
มอ.612 

วิธีวิจัย 
คณิตศาสตรวิศวกรรมทางการแพทย 
สัมมนาวิศวกรรมทางการแพทย  

3(3-0-0) 
2(2-0-0) 
1(0-1-0) 

มอ.510 
มอ.511 
มอ.512 
มอ.513 

 
ช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาปรับพ้ืน 

มอ.Xxx 
มอ.Xxx 

วิชาเฉพาะสาขา 1 
วิชาเฉพาะสาขา 2 

3(3-0-0) 
3(3-0-0) 

 

 
สอบวัดคุณสมบัติ 

ช้ันปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 9(0-9-0)  
 

ช้ันปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 9(0-9-0)  
 

ช้ันปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 9(0-9-0)  
 

ช้ันปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 9(0-9-0)  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 



แผน 2.2 
 

ช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.610 
มอ.611 
มอ.612 

วิธีวิจัย 
คณิตศาสตรวิศวกรรมทางการแพทย 
สัมมนาวิศวกรรมทางการแพทย  

3(3-0-0) 
2(2-0-0) 
1(0-1-0) 

มอ.510 
มอ.511 
มอ.512 
มอ.513 

 
ช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาปรับพ้ืน 

มอ.Xxx 
มอ.Xxx 
มอ.Xxx 

วิชาเฉพาะสาขา 1 
วิชาเฉพาะสาขา 2 
วิชาเฉพาะสาขา 3 

3(3-0-0) 
3(3-0-0) 
3(3-0-0) 

 

 
ช้ันปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาปรับพ้ืน 

มอ.Xxx 
มอ.Xxx 
มอ.Xxx 

วิชาเฉพาะสาขา 4 
วิชาเฉพาะสาขา 5 
วิชาเฉพาะสาขา 6 

3(3-0-0) 
3(3-0-0) 
3(3-0-0) 

 

สอบวัดคุณสมบัติ 
ช้ันปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 12(0-12-0)  
 

ช้ันปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 9(0-9-0)  
 



ช้ันปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 9(0-9-0)  
 

ช้ันปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 9(0-9-0)  
 

ช้ันปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิชาปรับพ้ืน 

มอ.900 วิทยานิพนธ 9(0-9-0)  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต 



โครงสรางและรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมทางการแพทย 
โดยความรวมมือระหวาง  

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร 
 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทางการแพทย มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด 

 หลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
 
2. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 39 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชา 
ตางๆ ครบตามโครงสรางและองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตรดังน้ี 

  
วิชาบังคับ    6 หนวยกิต 

 วิชาเฉพาะสาขา                15 หนวยกิต 
 วิทยานิพนธ                18 หนวยกิต   
  รวม                40 หนวยกิต 
 

3. ขอกําหนดหลักสูตรและรายวิชาท่ีเปดสอนมีดังน้ี 
 
 3.1 วิชาเสริมพ้ืนฐาน รวม 6 หนวยกิต (นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน 6 หนวยกิต 
โดยเลือกศึกษาจากหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ทั้งน้ีการเลือกศึกษาวิชาดังกลาวใหเปนไปตามดุลยพินิจของอาจารยที่
ปรึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
  

รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

มอ. 510 วิศวกรรมทางการแพทย 2 (2-0-6) 
มอ. 511 คณิตศาสตรวิศวกรรมศาสตร 2 (2-0-6) 
มอ. 512 กายวิภาคศาสตร 2 (2-0-6) 
มอ. 513 สรีระวิทยา 2 (2-0-6) 
 
 3.2 วิชาบังคับ รวม 6 หนวยกิต  

รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

มอ. 610 วิธีวิจัย 3 (3-0-9) 
มอ. 611 คณิตศาสตรวิศวกรรมทางการแพทย 2 (2-0-6) 
มอ. 612 สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย 1 (1-0-3) 



       3.3 วิชาเฉพาะสาขา      
รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 กลุมวิชาชีวกลศาสตร   

มอ. 620 ชีวกลศาสตรและวัสดุชีวภาพ 3 (3-0-9) 
มอ. 621 การวิเคราะหความเคนในชีวกลศาสตรดวยระเบียบวิธีไฟ

ไนตเอลิเมนต 
3 (3-0-9) 

มอ. 622 ชีวกลศาสตรดานการเคล่ือนไหวของรางกายมนุษย 3 (3-0-9) 
มอ. 623 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแบบบูรณาการใน

วิศวกรรมการแพทย 
3 (3-0-9) 

มอ. 624 ชีวกลศาสตรของกระดูกและกลามเน้ือ 3 (3-0-9) 
มอ. 625 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงของอุปกรณและอวัยวะเทียม

ทางการแพทย 
3 (3-0-9) 

มอ. 626 ชีวกลศาสตรของฟน 3 (3-0-9) 
มอ. 627 หัวขอพิเศษทางชีวกลศาสตร 1 3 (3-0-9) 
มอ. 628 หัวขอพิเศษทางชีวกลศาสตร 2 3 (3-0-9) 
 กลุมวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย   

มอ. 630 ชีวสถิติ 3 (3-0-9) 
มอ. 631 เครื่องมือวัดและการวัดทางการแพทย 3 (3-0-9) 
มอ. 632 โทรเวชกรรม 3 (3-0-9) 
มอ. 633 วงจรกรองแบบปรับตัว 3 (3-0-9) 
มอ. 634 วิศวกรรมทางการฟนฟูสมรรถภาพ 3 (3-0-9) 
มอ. 635 ระบบโครงขายประสาทเทียมและระบบฟซซี่ 3 (3-0-9) 
มอ. 636 การประมวลผลภาพทางการแพทย 3 (3-0-9) 
มอ. 637 การประมวลผลสัญญาณขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 กลุมวิชาปจจัยมนุษยในงานวิศวกรรมและการยศาสตร   

มอ. 640 หลักการทางดานการยศาสตร 3 (3-0-9) 
มอ. 641 กายวิภาคและสรีระวิทยาในการทํางาน 3 (3-0-9) 
มอ. 642 ชีวกลศาสตรในการทํางาน 3 (3-0-9) 
มอ. 643 ปจจัยมนุษยทางจิตสังคมและสิ่งแวดลอม 3 (3-0-9) 
มอ. 644 การวิเคราะหและออกแบบงาน 3 (3-0-9) 
มอ. 645 สุขภาพในการทํางาน ความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดี 3 (3-0-9) 
มอ. 646 ปฏิบัติการทางชีวกลศาสตรและสรีระวิทยาในการทํางาน 1 (0-3-0) 
มอ. 647 ปฏิบัติการเครื่องมือและวิธีการวัดการทํางาน 1 (0-3-0) 
มอ. 648 หัวขอปจจุบันในดานการยศาสตร 3 (3-0-9)  



รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 กลุมวิชาการจําลองทางสรีระวิทยาและวิศวกรรมทาง
การแพทย 

  

มอ. 650 วิธีทดลองทางสรีระวิทยาและเครื่องมือ 3 (1-0-9) 
มอ. 651 ชีวกลศาสตรของมนุษย 3 (3-0-9) 
มอ. 652 วิศวกรรมทางการแพทยของเซลลและเน้ือเยื่อ 3 (3-0-9) 
มอ. 653 การประมวลสัญญาณประสาทและการสงผานสัญญาณ

ประสาท 
3 (3-0-9) 

มอ. 654 หลักการขนสงยาและสารชีวภาพออกฤทธิ์ในรางกาย 3 (3-0-9) 
มอ. 655 แบบจําลองทางสรีระวิทยาและชีวการแพทย 3 (3-0-9) 
มอ. 656 สรีระวิทยาการกีฬาสําหรับวิศวกรรมทางการแพทย 3 (3-0-9) 
 
3.4 วิทยานิพนธ 

รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
มอ.800 วิทยานิพนธ 18 

 
 
      
 



โครงสรางและรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมทางการแพทย 
โดยความร วมมือระหวาง  

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร 
 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทางการแพทย มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด 

 หลักสูตรแตละแผนดังตอไปน้ี 
   แผนการศึกษาแบบ 1.1 ทําวิทยานิพนธ  48  หนวยกิต 
   แผนการศึกษาแบบ 2.1 ทําวิทยานิพนธ  36  หนวยกิต 

แผนการศึกษาแบบ 2.2 ทําวิทยานิพนธ  48  หนวยกิต 
 
2. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวาตามที่กําหนดไวในแตละแผนโดยได 
ศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางและองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตรดังน้ี 
 

 แผน 1.1 แผน 2.1 แผน 2.2 

วิชาบังคับ -- 6  หนวยกิต 6  หนวยกิต 

วิชาเลือก -- 6  หนวยกิต 18  หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 48  หนวยกิต 36  หนวยกิต 48  หนวยกิต 

รวม 48  หนวยกิต 48  หนวยกิต 72  หนวยกิต 
 

 
3. ขอกําหนดหลักสูตรและรายวิชาท่ีเปดสอนมีดังน้ี 

3.1  วิชาเสริมพ้ืนฐาน รวม 6 หนวยกิต (นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน 
6 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ทั้งน้ีการเลือกศึกษาวิชาดังกลาวใหเปนไปตาม
ดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)  

 
รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
มอ. 510 วิศวกรรมทางการแพทย 2 (2-0-6) 
มอ. 511 คณิตศาสตรวิศวกรรมศาสตร 2 (2-0-6) 
มอ. 512 กายวิภาคศาสตร 2 (2-0-6) 
มอ. 513 สรีระวิทยา 2 (2-0-6) 
 

     



 3.2  วิชาบังคับ รวม 6 หนวยกิต  
รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
มอ. 610 วิธีวิจัย 3 (3-0-9) 
มอ. 611 คณิตศาสตรวิศวกรรมทางการแพทย 2 (2-0-6) 
มอ. 612 สัมมนาทางวิศวกรรมทางการแพทย 1 (1-0-3) 
            

        3.3  วิชาเฉพาะสาขา      
รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 กลุมวิชาชีวกลศาสตร   

มอ. 620 ชีวกลศาสตรและวัสดุชีวภาพ 3 (3-0-9) 
มอ. 621 การวิเคราะหความเคนในชีวกลศาสตรดวยระเบียบวิธีไฟ

ไนตเอลิเมนต 
3 (3-0-9) 

มอ. 622 ชีวกลศาสตรดานการเคล่ือนไหวของรางกายมนุษย 3 (3-0-9) 
มอ. 623 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแบบบูรณาการใน

วิศวกรรมการแพทย 
3 (3-0-9) 

มอ. 624 ชีวกลศาสตรของกระดูกและกลามเน้ือ 3 (3-0-9) 
มอ. 625 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงของอุปกรณและอวัยวะเทียม

ทางการแพทย 
3 (3-0-9) 

มอ. 626 ชีวกลศาสตรของฟน 3 (3-0-9) 
มอ. 627 หัวขอพิเศษทางชีวกลศาสตร 1 3 (3-0-9) 
มอ. 628 หัวขอพิเศษทางชีวกลศาสตร 2 3 (3-0-9) 
 กลุมวิชาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย   

มอ. 630 ชีวสถิติ 3 (3-0-9) 
มอ. 631 เครื่องมือวัดและการวัดทางการแพทย 3 (3-0-9) 
มอ. 632 โทรเวชกรรม 3 (3-0-9) 
มอ. 633 วงจรกรองแบบปรับตัว 3 (3-0-9) 
มอ. 634 วิศวกรรมทางการฟนฟูสมรรถภาพ 3 (3-0-9) 
มอ. 635 ระบบโครงขายประสาทเทียมและระบบฟซซี่ 3 (3-0-9) 
มอ. 636 การประมวลผลภาพทางการแพทย 3 (3-0-9) 
มอ. 637 การประมวลผลสัญญาณขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 กลุมวิชาปจจัยมนุษยในงานวิศวกรรมและการยศาสตร   

มอ. 640 หลักการทางดานการยศาสตร 3 (3-0-9) 
มอ. 641 กายวิภาคและสรีระวิทยาในการทํางาน 3 (3-0-9) 
มอ. 642 ชีวกลศาสตรในการทํางาน 3 (3-0-9) 



รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

มอ. 643 ปจจัยมนุษยทางจิตสังคมและสิ่งแวดลอม 3 (3-0-9) 
มอ. 644 การวิเคราะหและออกแบบงาน 3 (3-0-9) 
มอ. 645 สุขภาพในการทํางาน ความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดี 3 (3-0-9) 
มอ. 646 ปฏิบัติการทางชีวกลศาสตรและสรีระวิทยาในการทํางาน 1 (0-3-0) 
มอ. 647 ปฏิบัติการเครื่องมือและวิธีการวัดการทํางาน 1 (0-3-0) 
มอ. 648 หัวขอปจจุบันในดานการยศาสตร 3 (3-0-9)  
 กลุมวิชาการจําลองทางสรีระวิทยาและวิศวกรรมทาง

การแพทย 

  

มอ. 650 วิธีทดลองทางสรีระวิทยาและเครื่องมือ 3 (1-0-9) 
มอ. 651 ชีวกลศาสตรของมนุษย 3 (3-0-9) 
มอ. 652 วิศวกรรมทางการแพทยของเซลลและเน้ือเยื่อ 3 (3-0-9) 
มอ. 653 การประมวลสัญญาณประสาทและการสงผานสัญญาณ

ประสาท 
3 (3-0-9) 

มอ. 654 หลักการขนสงยาและสารชีวภาพออกฤทธิ์ในรางกาย 3 (3-0-9) 
มอ. 655 แบบจําลองทางสรีระวิทยาและชีวการแพทย 3 (3-0-9) 
มอ. 656 สรีระวิทยาการกีฬาสําหรับวิศวกรรมทางการแพทย 3 (3-0-9) 
 

3.4   วิทยานิพนธ 
แผน 1.1 

รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
มอ.900 วิทยานิพนธ 48 

 
แผน 2.1 

รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
มอ.900 วิทยานิพนธ 36 

 
แผน 2.2 

รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
มอ.900 วิทยานิพนธ 48 

      
 
 
 
 


