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แบบแสดงแผนการศึกษา ก แบบ ก2
ระบบทวิ ภาค
ชัน้ ปีท่ี 1
แผน ก แบบ ก2
(การศึกษารายวิ ชาและทําวิ ทยานิ พนธ์)
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)*
(English for Graduate Studies)
BME 600 โครงสร้างและระบบร่างกายมนุ ษย์
3(3-0-6)*
สําหรับวิศวกรชีวการแพทย์
(Human Structure and Body Systems for
Biomedical Engineer)
BME 601 ระเบียบวิธวี จิ ยั
3(3-0-6)
(Research Methodology)
BME 602 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ
3(3-0-6)
(Statistical Data Analysis)
BME xxx หมวดวิชาเลือก
3(3-0-6)
รวม 9 หน่ วยกิ ต

ชัน้ ปี ท่ี 2
แผน ก แบบ ก2
(การศึกษารายวิ ชาและทําวิ ทยานิ พนธ์)
ภาคการศึกษาที่ 1
BME 605 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 1(0-3-2)
(Biomedical Engineering Seminar I)
BME xxx หมวดวิชาเลือก
3(3-0-6)
BME xxx หมวดวิชาเลือก
3(3-0-6)
BME 699 วิทยานิพนธ์
6(0-18-9)
(Thesis)
รวม 13 หน่ วยกิ ต
ภาคการศึกษาที่ 2
BME 606 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2 1(0-3-2)
(Biomedical Engineering Seminar II)
BME 699 วิทยานิพนธ์
6(0-18-9)
(Thesis)
รวม 7 หน่ วยกิ ต

ภาคการศึกษาที่ 2
BME 603 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ของระบบร่างกายมนุษย์ 3(3-0-6)
(Mathematical and Computational
Modeling of Human Body Systems)
BME 604 หลักทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(3-0-6)
(Principles of Biomedical Engineering)
BME xxx หมวดวิชาเลือก
3(3-0-6)
BME xxx หมวดวิชาเลือก
3(3-0-6)
รวม 12 หน่ วยกิ ต
* ไม่นับหน่ วยกิ ต
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