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214-300                                   ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำน                     
(Practical Training)  
เง่ือนไข :  สถำนภำพนักศึกษำช้ันปีท่ี 3 
 การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานท่ี
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทยใ์หค้วามเห็นชอบ มีก าหนดเวลา 
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ส าหรับ
นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาต่าง ๆ มาแลว้รวมหน่วยกิตสะสมไดไ้ม่ต  ่า
กวา่ 88 หน่วยกิต 
 A minimum of 8 -weeks summer training in the 
industry or institutions  approved by the department for  
students  with  cumulative  credits  of at least  8 8   credits  
(third-year students) 
 
214-301  1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรวศิวกรรมชีวกำรแพทย์ 1                                                      
(Biomedical Engineering Laboratory I)  
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-203 ปฏิบัติกำรเคร่ืองมือวัด
ทำงไฟฟ้ำ                    
 การทดลองประมาณ 8 หัวข้อสอดคล้องกับวิชา
บรรยายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  การประมวลผลสัญญาณและ
การควบคุมทางวิศวกรรมชีวการแพทย ์
 Approximately 8 laboratory experiments as covering 
in signal processing and control course 
 
214-302  1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรวศิวกรรมชีวกำรแพทย์ 2                                              
(Biomedical Engineering Laboratory II) 
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 214-301 ปฏิบัติกำรวศิวกรรมชีว
กำรแพทย์ 1 
 การทดลองประมาณ 8 หัวขอ้ ต่อเน่ืองจากรายวิชา 
214-301 
  Approximately 8  laboratory experiments on a continuing 
course 214-301 
 

214-371  3(3-0-6) 
ชีวกลศำสตร์  
(Biomechanics) 
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 321-121 หลักกำยวภิำคศำสตร์ 
 ท บ ท วน ก ล ศ าส ต ร์พื้ น ฐ าน  โ ค ร งส ร้ า ง
ส่วนประกอบและหน้าท่ีของเน้ือ เยื่อ ชีวภาพต่าง ๆ 
ส่วนประกอบและสมบติัเชิงกลของเลือดและหลอดเลือด, 
ระบบหายใจ, ระบบทางเดินอาหาร, กระดูกและกระดูก
อ่อน, เอ็นกลา้มเน้ือและเอ็นขอ้ต่อ การถ่ายโอนพลงังาน
และความร้อน ปัจจยัทางชีวกลศาสตร์ท่ีมีผลกบัการท างาน
ของร่างกาย หลกัการ 
การยศาสตร์เบ้ืองตน้ 
  Review of engineering mechanics; structure, 
composition and function of biological tissues; 
constitutive and mechanical properties of blood and blood 
vessels, respiration, alimentary tract, bone and cartilage, 
tendon, ligaments; heat and energy transfer; factor 
affecting biomechanical work in the body; principles of 
ergonomics 
 
214-380  1(1-0-2) 
เตรียมสหกิจศึกษำ      
(Pre-cooperative Education) 
เง่ือนไข : สถำนภำพนักศึกษำช้ันปีท่ี 3 
              หลกัการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน การส่ือสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 
              Principles, concepts and processes of 
cooperative education; related rules and regulations; basic 
knowledge and techniques in job application; basic 
knowledge and techniques in working; communication 
and human relations; personality development; quality 



management system in workplace; presentations techniques; 
report writing       
 
214-400   8(0-40-0) 
สหกิจศึกษำ 
(Cooperative Education)                                                                                   
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 214-380 เตรียมสหกิจศึกษำ  
              การปฏิบติังานเสมือนพนกังานของวิสาหกิจในสาขา
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ตลอดจนการจดัท ารายงานฉบับสมบูรณ์และการน าเสนอผล
การปฏิบติังาน โดยมีชัว่โมงการท างานเตม็เวลาในวิสาหกิจรวม
แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนัท าการ หรือ 1 ภาคการศึกษา 
              On the job training related to medical engineering as 
a staff of an approved workplace according to the assignment 
including full report submission and presentation at least 6 0 
working days or a semester 
 
214-407  3(0-9-0) 
โครงงำนวศิวกรรมชีวกำรแพทย์ 1     
(Biomedical Engineering Project I)  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 210-302 ปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 2  
และ 214-302 ปฏิบัติกำรวศิวกรรมชีวกำรแพทย์ 2   
  นกัศึกษาแต่ละคนตอ้งท าโครงงานหน่ึงโครงงาน ซ่ึง
เนน้การศึกษาคน้ควา้ ออกแบบและสร้าง   นกัศึกษาตอ้งแสดง
ความคิดริเร่ิมและเป็นผูด้  าเนินการแกปั้ญหาต่างๆเองเป็นส่วน
ใหญ่  นักศึกษาตอ้งรายงานความก้าวหน้าของโครงงานเป็น
ระยะ 
 Each student is required to carry out a project with 
an emphasis on design and construction or an experimental 
investigation; the student is expected to show initiative and to 
take an active part in solving problems; a progress report 
presentation is also required 
 
214-408  3(0-9-0) 
โครงงำนวศิวกรรมชีวกำรแพทย์  2    
(Biomedical Engineering Project II)  
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 214-407 โครงงำน 1 

 ต่อเน่ืองจากวิชา 214-407 โครงงานวิศวกรรมชีว
การแพทย ์1 โดยเป็นการด าเนินงานต่างๆ ไปจนกระทั่ง
เสร็จโครงงาน รวมทั้งเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
  Continuation of 214 -407  Project I to the final 
stage including the final report writing-up 
 
214-409  3(0-9-0) 
โครงงำนส ำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษำ   
(Cooperative Education Project)  
เง่ือนไข : นักศึกษำช้ันปีท่ี 4 ท่ีเลือกเรียนทำงเลือกสหกิจ
ศึกษำ 
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 214-400 สหกิจศึกษำ   
  นกัศึกษาแต่ละคนตอ้งท าโครงงานหน่ึงโครงงาน    
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานในรายวิชา
สหกิจศึกษา นักศึกษาจะตอ้งจดัท ารายงานและน าเสนอ
โครงงานเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
  Each student is required to carry out a project 
associated with the cooperative education; oral and 
written reports are required 
 
214-431  3(3-0-6) 
ภำพทำงกำรแพทย์      
(Medical Imaging) 
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-241 สัญญำณและระบบ    
   แนะน าหลกัการและวิธีการสร้างภาพภายในของ
ร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรค การใชรั้งสีเอกซ์ อลัตราซาวน ์
แมกเนติกเรโซแนนซ์ ซีที การอธิบายและการแปลภาพใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ระบบสองมิติและคณิตศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง การรับรู้ภาพและมิติของสี การชักตวัอย่างและ
การควอนไทซ์สัญญาณภาพ  การปรับปรุงภาพ การกรอง
ภาพ  การลดขอ้มูลภาพ ประโยชน์และขอ้จ ากดัของวิธีการ
สร้างภาพแบบต่าง ๆ  การประยกุตใ์ช ้
การประมวลภาพเชิงเลขกบัปัญหาทางการแพทย ์
              Introduction to principle and image 
reconstruction of internal human body for medical 
diagnosis; X-ray, Ultrasound, MRI, CT; explanation and 
interpretation of image using quantitative and qualitative 
approach; 2 D system and related mathematics; image 
perception and color space; sampling and quantization; 



image enhancement; image filtering; image compression; 
advantages and limitations of imaging modality; applications 
of digital image processing for medical problems 
 
214-432  3(3-0-6) 
ภำพเชิงเรโซแนนซ์แม่เหล็ก     
(Magnetic Resonance Imaging) 
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-251 ทฤษฎีสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ  
 บทน า นิวเคลียสเรโซแนนซ์แม่เหล็ก การสร้างภาพ
ในสนามแม่เหล็ก คอนทราสต ์แหล่งของส่ิงรบกวนและอาร์ติ
แฟกต ์การน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงคลินิก 
  Introduction; nuclear magnetic resonance; image 
formation; contrast; sources of noise and artifacts; 
instrumentation and clinical aspects 
 
214-433  3(3-0-6) 
สำรสนเทศกำรแพทย์  
(Medical Informatics)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-291 กำรส่ือสำรข้อมูลและ
เครือข่ำยคอมพวิเตอร์  
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสารสนเทศการแพทย ์ขอ้มูล
แลการบนัทึกขอ้มูลทางดา้นการแพทย ์ระบบการตดัสินใจและ
การสนับสนุนการวินิจฉัย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงาน
ด้านสาธารณสุข ระบบการส่ือสารคมนาคมเบ้ืองตน้ ระบบ
การแพทยท์างไกล 
             Introduction to medical informatics; medical data and 
electronic medical record; clinical decision support systems; 
healthcare computer networks, introduction to telecommunication 
systems; telemedicine 
 
214-461  3(3-0-6) 
วศิวกรรมโรงพยำบำล    
(Hospital Engineering) 
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-302 ปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 2  
  หลักการเบ้ืองต้นของระบบงานวิศวกรรมใน
โรงพยาบาล ไดแ้ก่ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลและการ
จัดการในโรงพยาบาล ระบบทางวิศวกรรมส าหรับสถานท่ี
ต่างๆ ในโรงพยาบาลซ่ึงไดแ้ก่ ห้องผ่าตดั ห้องรังสี ห้องไอซีย ู
ระบบท่อก๊าซ ระบบปรับอากาศ ระบบน ้ าดีและระบบน ้ าเสีย 

ระบบการขนส่งภายใน ระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
และระบบความปลอดภยัจากรังสีในอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
ระบบมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ทางการแพทย ์
             Introduction of engineering system in a hospital 
including information systems and management; system 
engineering in a hospital units including operation 
theater, X-ray, ICU and etc; medical gas and pipeline; air 
conditioning system; wastewater system; transportation 
system; electrical and radiation safety; the standardization 
related with medical equipments 
 
214-462  3(3-0-6) 
วศิวกรรมฟ้ืนฟู    
(Rehabilitation Engineering) 
รำยวิชำบังคับ เรียนผ่ำนก่อน : 210 -302 ปฏิ บั ติกำร
อิเล็กทรอนิกส์ 2 
            ทบทวนชีวกลศาสตร์และการวิ เคราะห์การ
เคล่ือนท่ีมนุษย์ การประเมินหน้าท่ี ท่ีคงเหลืออยู่ของ
ร่างกาย อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคล่ือนไหว กายอุปกรณ์
และอวยัวะเทียม เคร่ืองมือท่ีและเทคโนโลยีการบ าบัด
ชั้นสูงอ่ืนๆ 
              Review of biomechanics and human motion 
analysis; evaluate the remaining functions of the 
disability; assistive technology in mobility aids; 
prosthesis and orthosis; application of therapeutic device 
in rehabilitation engineering technology 
 
214-471  3(3-0-6) 
วสัดุทำงชีวภำพ    
(Biomaterial) 
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 238-230  วสัดุวศิวกรรม 
  วสัดุทางชีวภาพต่างๆ คุณสมบัติด านการยืด
หยุ น คุณสมบัติวสัดุ กลศาสตร การแตกหัก การ
วิเคราะห์ความเคน้และความเครียด การเขา้กนัได ทาง
ชีวภาพ การน าไปใช งานและการประยุกต ใช ใน
งานวิศวกรรมชีวการแพทย   
              Various biological materials; the elastic 
properties; Material properties and fracture mechanics; 



stress analysis and strain any restrictions; biocompatibility; 
applications for biomedicla engineering 
 
214-472   3(3-0-6) 
กำยอุปกรณ์ประยุกต์    
(Applied Prosthetic Device) 
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 321-121 หลักกำยวภิำคศำสตร์ 
  กายวิภาคและคุณลักษณะสรีรวิทยาของมนุษย ์
หลักการและวิธีการท างานของเค ร่ืองมือในการรักษาหรือ
ทดแทนอวยัวะจริง อุปกรณ์ปฏิสัมพนัธ์กบัร่างกาย ความเขา้กนั
ได้ทางชีววิทยา นวตักรรมและกรณีศึกษาในงานวิศวกรรม
ฟ้ืนฟู 
  Human anatomy and characteristic of physiology; 
theory of prosthetics and artificial organs; human-interfacing 
device; biocompatibility; advance topics and case studies in 
rehabilitation engineering   
 
214-481  3(3-0-6) 
กำรออกแบบอุปกรณ์ทำงชีวกำรแพทย์ 
(Biomedical Instrument Design)                    
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-204 กำรวัดและเคร่ืองมือวัด
ทำงไฟฟ้ำ 
  แนะน าศักย์ไฟฟ้าชีวภาพ ตัวตรวจรู้ ตัวรับรู้และ
ขั้วไฟฟ้า การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับกรองและ
ปรับแต่งสัญญาณ การออกแบบเคร่ืองมือแพทย ์การวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อท่ีจะพฒันาเคร่ืองมือทางชีวการแพทย ์
โดยเน้นในด้านประสิทธิภาพ ความเช่ือถือไดต้ลอดจนความ
ปลอดภยั ระบบการบ ารุงรักษา 
  Review of biopotential signals; sensors, transducers 
and electrodes; filters and signal conditioner circuit design, 
medical device design; analysis to develop the biomedical 
emphasis on performance, reliability and safety; maintenance 
system 
 
214-491 ถึง 493                             1 ถึง 3 (x-y-z) 
หัวข้อพเิศษทำงวศิวกรรมชีวกำรแพทย์ 1 ถึง 3                
(Special Topics in Biomedical Engineering I – III) 
รำยวชิำบังคับเรียนก่อน  ตำมท่ีสำขำวชิำจะประกำศให้ทรำบ 

 หั วข้อ ให ม่  ๆ  ห รือ วิท ยาก ารให ม่  ๆ  ท าง
วิศวกรรม    ชีวการแพทยแ์ขนงต่าง ๆ ท่ีภาควิชาเห็นว่ามี
ประโยชนต่์ออาชีพวิศวกรรมชีวการแพทยแ์ละไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
210-001  1(0-0-3) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร      
(Co-curricular Activities) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง   
ปลูกฝังคุณธรรม    จริยธรรม   จิตส านึกสาธารณะ  การ
ท างานเป็นทีม  ทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา  
ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
  Activities integrating body of  knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society 
and mankind as first priority; cultivating  morals, ethics 
and public mind;  teamworking within and/or across 
disciplines  under the supervision of advisors 
 
210-202  1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรวศิวกรรมไฟฟ้ำเบ้ืองต้น   
(Basic Electrical Engineering Laboratory)  
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม : 210 -211 วงจรไฟฟ้ำ หรือ      
211-211 หลักมูลวศิวกรรมไฟฟ้ำ 
 การทดลองป ระม าณ  10  หั วข้อ  เก่ี ยวกับ
วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือวดัอยา่งง่าย 
 Approximately 1 0  laboratory experiments in 
basic electrical circuits, instruments, appliances, and 
measuring instruments 
 
210-203  1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรเคร่ืองมือวดัและกำรวดัทำงไฟฟ้ำ  
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)  
รำยวชิำบังคับเรียนควบกัน : 210-204 เคร่ืองมือวดัและกำร
วดัทำงไฟฟ้ำ 
 ก า ร ท ด ล อ ง เ ก่ี ย ว กั บ เค ร่ื อ ง มื อ วั ด ท า ง
วิศวกรรมไฟฟ้าประมาณ 10 หัวข้อ  ซ่ึงสอดคล้องกับ



เน้ือหาของรายวิชา 210-204 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 
 Approximately 10 laboratory experiments in electrical 
instrumentation as covered in 2 10 -2 04  Electrical Instruments and 
Measurements 
 
210-204  3(3-0-6) 
เคร่ืองมือวดัและกำรวดัทำงไฟฟ้ำ     
(Electrical Instruments and Measurements) 
รำยวชิำบังคับเรียนร่วม : 210-211 วงจรไฟฟ้ำ 
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน : 210-203 ปฏิบัติกำรเคร่ืองมือวัด
และกำรวดัทำงไฟฟ้ำ 
 หน่วยและมาตรฐานการวดัทางไฟฟ้า การจ าแนกและ
ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือวดั การวิเคราะห์การวดั การวดั
กระแสและแรงดันแบบกระแสตรงและกระแสสลบัโดยใช้
เคร่ืองมือวดัแบบแอนะลอ็กและแบบดิจิทลั การวดัก าลงัไฟฟ้า 
ตวัประกอบก าลงั และพลงังานไฟฟ้า การวดัค่าความตา้นทาน
ไฟฟ้า ค่าความเหน่ียวน าไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้า การวดั
ค่าความถ่ี คาบ ช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ตวัแปรสัญญาณ การ
ปรับเทียบมาตรฐาน 
 Units and standards of electrical measurements; 
instrument classifications and characteristics; measurement 
analysis; measurement of DC and AC current and voltage 
using analog and digital instruments; power, power factor and 
energy measurements; measurements of resistance, 
inductance, and capacitance; frequency and period/time-
interval measurements; noises; transducers; calibration 
 
210-211  3(3-0-6) 
วงจรไฟฟ้ำ 1     
(Electric Circuits I) 
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 332-104  ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 
 สัญญาณและตวัแบบวงจร องคป์ระกอบวงจร กฎของ
โอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรความต้านทาน การ
วิเคราะห์แบบโหนดและแบบเม็ช ความเป็นเชิงเส้นและ
หลกัการซ้อนทับ วงจรสมมูลและทฤษฎีวงจร องค์ประกอบ
สะสมพลงังาน วงจรอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง ผลตอบสนอง
ธรรมชาติและผลตอบสนองตามแหล่งจ่าย ภาวะชั่วครู่ และ
สถานะอยู่ตวั การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัในสถานะ
อยูต่วั  ค่าเฉล่ียและค่าประสิทธิผล  เทคนิคเฟเซอร์ อิมพีแดนซ์

และแอดมิตแตนซ์  การวิเคราะห์ก าลงัไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั วงจรสาม
เฟส ตวัเหน่ียวน าคู่ควบและหมอ้แปลง 
 Signals and models; circuit element; Ohm’s law 
and Kirchhoff’s laws; resistive circuits; nodal and mesh 
analyses; linearity and superposition; equivalent circuits 
and network theorems; energy storage element;  first- and 
second-order circuits; natural and forced responses; 
transient and steady state; AC steady-state analysis; 
average and effective values; phasors;  impedance and 
admittance; AC circuit power analysis;  power factor 
improvement;  three-phase circuits; coupled inductors 
and transformers 
 
210-212  3(3-0-6) 
วงจรไฟฟ้ำ 2     
(Electric Circuits II) 
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-211 วงจรไฟฟ้ำ 1 
 อนุกรมฟูเรียร์  การแปลงฟูเรียร์และการประยกุต ์
การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ โทโปโลยีของ
วงจรไฟฟ้า ฟังก์ชนัวงจร โพลและซีโร ความถ่ีธรรมชาติ 
ผลตอบสนองธรรมชาติและผลตอบสนองตามแหล่งจ่าย 
ผลตอบสนองต่อสัญญาณอิมพัลส์  ผลตอบสนองเชิง
ความถ่ี วงจรเรโซแนนซ์ ทฤษฎีบทของวงจรไฟฟ้า วงจร
สองพอร์ต การวิเคราะห์ตวัแปรสเตต 
 Fourier series; Fourier transforms and its 
applications; Laplace transform and its applications; 
network topology; network functions; poles and zeros; 
natural frequencies; natural and forced responses; 
impulse responses; frequency responses; resonant 
circuits; network theorems; two-port networks; state-
variable analysis 
 
210-231  3(3-0-6) 
หลักกำรอิเล็กทรอนิกส์    
(Principles of Electronics) 
รำยวชิำบังคับเรียนร่วม : 210-211 วงจรไฟฟ้ำ 1 
 อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า รอยต่อพีเอ็น ไดโอดชนิด
ต่างๆ  ทรานซิส เตอร์แบบไบโพลาร์ ทรานซิส เตอร์ 



สนามไฟฟ้า เจเฟต มอสเฟต เทคโนโลยีไบซีมอสและซีมอส 
คุณลกัษณะกระแส-แรงดันและคุณลักษณะทางความถ่ีของ
อุปกรณ์  การวิ เคราะห์ และออกแบบวงจรไดโอด  การ
ประยกุตใ์ชไ้ดโอด การไบอสัของวงจรทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์
และเฟต การวิเคราะห์และออกแบบวงจรท่ีใช้ทรานซิสเตอร์
ไบโพลาร์และมอสเฟต คู่ดาร์ลิงตัน ออปแอมป์และการ
ประยกุตใ์ชง้าน แหล่งจ่ายไฟตรงชนิดรักษาแรงดนัคงท่ี 
 Semiconductor devices; PN junction; diodes; 
bipolar-junction transistor and field-effect transistors; JFET; 
MOSFET; BiCMOS and CMOS technologies; device current-
voltage and frequency characteristics; analysis and design of 
diode circuits; diode applications; biasing BJT and FET 
circuits; analysis and design of BJT and MOSFET circuits;  
Darlington pair; operational amplifier and its applications; 
regulated power supplies 
 
210-241  3(3-0-6) 
สัญญำณและระบบ      
(Signals and Systems) 
 แนะน าสัญญาณ แนะน าระบบ  การวิเคราะห์ระบบ
เชิงเส้นท่ีไม่แปรเปล่ียนตามเวลาท่ีต่อเน่ืองทางเวลาในโดเมน
เวลา  การแสดงสัญญาณโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์ท่ีต่อเน่ืองทาง
เวลา  การแปลงฟูเรียร์ท่ีต่อเน่ืองทางเวลา การแปลงลาปลาซ ผล
ตอบสนองอิมพัลส์  คอนโวลูชัน กรณี ศึกษาของระบบท่ี
ต่อเน่ืองทางเวลา     การชักตวัอย่าง และการควอนไทซ์   การ
วิเคราะห์ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรเปล่ียนตามเวลาท่ีไม่ต่อเน่ือง
ทางเวลาในโดเมนเวลา  การแสดงสัญญาณโดยใช้อนุกรมฟู
เรียร์ท่ีไม่ต่อเน่ืองทางเวลา  การแปลงฟูเรียร์ท่ีไม่ต่อเน่ืองทาง
เวลา การแปลงแซด การประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณ
ดิจิทลั 
 Introduction to signals;  introduction to systems;  
time-domain analysis of LTIC systems;  signal representation 
using Fourier series;  continuous-time Fourier transform;  
Laplace transform; impulse response; convolution; case 
studies for CT systems; sampling and quantization; time-
domain analysis of discrete-time systems; discrete-time 
Fourier series and transform; discrete Fourier transform;  the 
z-transform; applications of digital signal processing 
 

 

210-251  3(3-0-6) 
ทฤษฎีสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ    
(Electromagnetic Field Theory) 
รำยวิช ำบั งคั บ เรียน ร่วม  : 322 -271  คณิ ตศ ำสต ร์
วทิยำศำสตร์กำยภำพ 3 
 การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิตและความ
เข้มสนามไฟฟ้า พลงังานและศักยไ์ฟฟ้า ตัวน า ไดอิเล็ก
ตริกและความจุไฟฟ้า การหาค าตอบของปัญหาทางไฟฟ้า
สถิต กระแสการพาและกระแสการน า สนามแม่เหลก็สถิต 
แรงแม่เหล็ก การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล ์คล่ืน
ระนาบ  พอยน์ ติงเวกเตอร์และการแผ่พลังงานคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้า  
 Vector analysis; electrostatic field and electric 
field intensity; energy and potential; conductors, 
dielectrics, and capacitance; solutions to electrostatic 
problems; convection and conduction currents; 
magnetostatic fields; magnetic forces; electromagnetic 
induction; time-varying electromagnetic field; Maxwell‘s 
equations; the uniform plane waves; Poynting vector and 
electromagnetic energy radiation 
 
210-281  3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วศิวกรรมไฟฟ้ำ      
(Electrical Engineering Mathematics) 
รำยวิช ำบั งคั บ เรียน ก่อน  : 322 -271  คณิ ตศำสต ร์
วทิยำศำสตร์กำยภำพ 3 
 เมตริกซ์ การด าเนินการมูลฐานตามแถวและค่า
ล  าดับชั้ นของเมตริกซ์ ตัวก าหนดและตัวผกผัน ระบบ
สมการเชิงเส้นและผลเฉลย ความไม่เป็นอิสระเชิงเส้น 
ปริภูมิเวกเตอร์ ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง การท าให้
เป็นเมตริกซ์เฉียง การแปลงเชิงเส้น ฟังก์ชันของเมตริกซ์
จัตุรัส พีชคณิตเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์และฟังก์ชัน
พื้นฐานของตวัแปรเชิงซ้อน การส่งคงรูป การอินทิเกรต
ตามเส้นทางและตามพื้นผิวในระนาบเชิงซอ้น อนุกรมของ
เทย์เลอร์และของโลรองต์ ทฤษฎีบทค่าเรซิดิวและการ
ประยกุต ์
 Matrices; elementary operations and matrix 
rank;  determinants and inverses; simultaneous linear 



equations and solutions; linear dependence; vector space; 
eigenvalues and eigenvectors;  similarity transformation and 
diagonalization; functions of a square matrix; complex 
analysis; analytic functions and elementary functions of a 
complex variable; conformal mapping;   line and contour 
integrals in the complex plane; Taylor’s and Laurent’s 
expansions; the residue theorem and its applications 
 
210-291  3(3-0-6) 
กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์   
(Data Communications and Computer Networking) 
 แนะน าระบบเครือข่ายส่ือสารขอ้มูล สถาปัตยกรรม
เครือข่ายแบบเป็นชั้ น โพรโทคอลแบบจุดถึงจุดและการ
เช่ือมโยง ตวัแบบเวลาหน่วงส าหรับเครือข่ายขอ้มูล การควบคุม
การเขา้ถึงตัวกลาง การควบคุมการไหลของกลุ่มข้อมูล การ
ควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายเฉพาะท่ี เครือข่ายสวิตชิง การ
จัดเส้นทางในเครือข่ายข้อมูล ความมั่นคงของเครือข่าย 
สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ มาตรฐานการ
ส่ือสาร 
 Introduction to data communications and networks; 
layered network architecture; point-to-point protocols and 
links; delay models in data networks; medium access control; 
flow control; error control; local area network; switching 
network; routing in data networks; network security; cloud 
network, architecture and system; communication standards 
 
210-292  3(3-0-6) 
ระบบดิจิทัลและกำรออกแบบเชิงตรรกะ    
(Digital Systems and Logic Design) 
 ระบบจ านวนและรหสั การด าเนินการเชิงตรรกะและ
เกตเชิงตรรกะ พีชคณิตของบูล การเปล่ียนรูป และการท า
นิพจน์เชิงตรรกะให้เป็นรูปอย่างง่าย วิธีการท าให้มีพจน์น้อย
ท่ีสุด การใช้แผนผงั การใช้ตาราง วงจรตรรกะเชิงจดัหมู่ ตวั
เขา้รหัสและตวัถอดรหสั มลัติเพลกเซอร์และดีมลัติเพลกเซอร์ 
วงจรตรรกะเชิงล าดบั ฟลิปฟลอป วงจรนับและรีจิสเตอร์ถ่าย
โอน ผงัสถานะและตารางสถานะ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรตรรกะเชิงล าดบั อุปกรณ์สามสถานะ เกตเชิงตรรกะชนิด
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 Number systems and  codes;  logical  operation  
and  logic  gates;  Boolean  algebra;  logic  
simplifications  and  manipulations;  minimization  aids, 
mapping  method,  tabular  method;  combinational  logic  
circuits, encoder  and  decoder,  multiplexer and  
demultiplexer;  sequential logic circuits,  flip-flop 
circuits,  counters  and  transfer  registers; state diagram 
and state table; analysis and design of sequential logic 
circuits; tri-state devices; electronic logic gates 
 
210-301  1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 1      
(Electronics Laboratory I)  
รำยวิชำบังคับ เรียนผ่ำนก่อน : 210 -202 ปฏิ บั ติกำร
วิศวกรรม ไฟ ฟ้ ำเบ้ื อ งต้น  และ  210 -231  ห ลั ก ก ำร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 การทดลองเก่ี ยวกั บ เค ร่ื องมื อวัดและวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 Laboratory experimentation on measuring 
instruments and electronic circuits 
 
210-302 1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 2      
(Electronics Laboratory II)  
ร ำย วิ ช ำ บั งคั บ เรี ย น ก่ อ น  :  2 1 0 -301  ป ฏิ บั ติ ก ำร
อิเล็กทรอนิกส์ 1   
 การทดลองเก่ียวกับ เค ร่ืองมือวัดและวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ต่อเน่ืองจากรายวิชา 210-301 ปฏิบัติการ
อิเลก็ทรอนิกส์ 1   
 Continuation of  210-301 Electronics Laboratory I 
 
210-331  3(3-0-6) 
วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์      
(Electronic Circuits and Systems)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-211 วงจรไฟฟ้ำ 1 และ 
210-231 หลักกำรอิเล็กทรอนิกส์ 
 พารามิเตอร์ของทรานซิสเตอร์ แบบจ าลองแบบ
เอชและแบบไฮบริด-พาย แบบจ าลองวงจรขยายท่ีใช้
ทรานซิสเตอร์ส าหรับสัญญาณขนาดใหญ่และสัญญาณ



ขนาดเลก็ การวิเคราะห์วงจรขยาย การตอบสนองความถ่ีต ่าและ
สูง วงจรขยายหลายภาค วงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียล เทคนิคการ
ป้อนกลับลบ  วงจรป้ อนกลับลบ ท่ี ใช้ออป แอม ป์ และ
ทรานซิสเตอร์ วงจรบวกสัญญาณแรงดัน วงจรลบสัญญาณ
แรงดนั วงจรขยายเคร่ืองมือ วงจรก าเนิดสัญญาณ วงจรขยาย
ความถ่ีสูง วงจรออปแอมป์แบบไม่เป็นอุดมคติ ทรานซิสเตอร์
แบบสวิตชิง มลัติไวเบรเตอร์แบบอะสเตเบิลและแบบไบสเต
เบิล แนะน าไทริสเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน 
 Transistor parameters, H and hybrid-pi model; 
large-signal and small-signal model of transistor amplifier 
circuits, amplifier analysis: low and high frequency responses; 
multistage amplifiers; differential amplifiers; negative 
feedback technique, negative feedback circuits with op-amps 
and transistors: voltage summing amplifier, voltage difference 
amplifier, instrumentation amplifier; waveform generators; 
high-frequency amplifiers; non-ideal operational amplifiers; 
switching transistors: astable multivibrator, bistable 
multivibrator; introduction to thyristors and its applications 
 
210-342  3(3-0-6) 
ระบบควบคุมเวลำต่อเน่ือง       
(Continuous-Time Control Systems)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-212 วงจรไฟฟ้ำ 2 และ    
210-241 สัญญำณและระบบ 
 ระบบควบคุมแบบวงรอบเปิดและแบบวงรอบปิด 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบกายภาพ ผลตอบสนอง
เชิงเวลา ระบบอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง เสถียรภาพ โลกัส
ของราก แผนภาพโบเด แผนภาพไนควิสต์  การออกแบบดว้ย
วิธีโลกสัของรากและวิธีผลตอบสนองเชิงความถ่ี  การชดเชย  
ตวัควบคุมแบบพีไอดี  แนะน าการวิเคราะห์และออกแบบใน
ปริภูมิสเตต 
 Open-loop and closed-loop control systems; 
modelling  of  physical  systems; time-domain responses; first 
and second order systems; stability; root locus; Bode 
diagrams; Nyquist plots; design by root locus method and 
frequency response method; compensations; PID Controllers; 
introduction to state-space analysis and design 
 
 

210-343  3(3-0-6) 
ตัวรับรู้และตัวแปลงสัญญำณ    
(Sensors & Transducers) 
รำยวิช ำบั งคับ เรียน ผ่ ำน ก่อน  : 210 -231  ห ลั กกำร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 แนะน าระบบควบคุมอุตสาหกรรม อุปกรณ์ใน
การวดัและควบคุม ตวัแปรสัญญาณแบบแอนะล็อกและ
ดิจิทลั  การวดัความดนั  การวดัการไหล  การวดัอุณหภูมิ  
การวดัระดบัของเหลว  ตวัรับรู้และตวัแปรสัญญาณท่ีใชใ้น
งานอุตสาหกรรม  วงจรปรับแต่งและวงจรส่งข้อมูล
ส าหรับสัญญาณแอนะล็อกและดิจิทลั  ตวัควบคุมแบบแอ
นะลอ็กและดิจิทลั  ตวัขบัเร้า 
 Introduction to industrial control system; 
measurement and control devices; analog and digital 
transducers; pressure measurement; fluid flow 
measurement; temperature measurement; liquid level 
measurement; industrial sensors and transducers; analog 
and digital signal conditioning circuits and transmitters; 
analog and digital controller; actuator 
 
210-390  1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์     
(Microprocessor Laboratory)  
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน : 210-391 หลักกำรและกำร
ประยุกต์ใช้งำนไมโครโปรเซสเซอร์ 
 อินพุทดิจิทลั  เอาท์พุทดิจิทลั หน่วยแสดงผล 7 
ส่วน การสแกนคียบ์อร์ด การส่ือสารแบบยอูาร์ท การแปลง
สัญญาณแอนาล็อกเป็นดิจิทัล การแปลงสัญญาณดิจิทัล
เป็นแอนาลอ็ก การสร้างสัญญาณมอดูเลตความกวา้งพลัส์ 
ตวันับและจบัเวลา การขดัจงัหวะ หน่วยเวลาจริง การใช้
งานตวัจบัเวลาจอ้งจบัผิด การใช้งานโมดูลส่ือสารไร้สาย
ผา่นการเช่ือมต่อแบบเอสพีไอ 
 Digital Input; digital output; 7-segment display; 
keyboard scan; universal asynchronous receiver 
transmitter (UART); analog-to-digital conversion (ADC); 
digital-to-analog conversion (DAC); pulse width 
modulator (PWM); timer and counter; interrupt; real-time 
clock (RTC); watchdog timer (WDT); wireless module 
interface via serial peripheral interface (SPI) 



 
210-391  3(3-0-6) 
หลักกำรและกำรประยุกต์ใช้งำนไมโครโปรเซสเซอร์   
(Microprocessor Principles and Applications) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-292  ระบบดิจิทัลและกำร
ออกแบบเชิงตรรกะ 
ร ำย วิ ช ำ บั งคั บ เรี ย น ค วบ กั น  :  2 1 0 -3 90  ป ฏิ บั ติ ก ำร
ไมโครโปรเซสเซอร์   
 แน ว คิ ด เบ้ื อ งต้น ข อ งไม โ ค ร โป ร เซ ส เซ อ ร์ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิต 16 บิต และ 32 บิต การจดัองค์กร
ทางฮาร์ดแวร์ ชุดค าสั่ง เทคนิคการโปรแกรม และการเช่ือม
ประสานอุปกรณ์ อินพุทและเอาท์พุท การเช่ือมประสาน
หน่วยความจ า ตวันับและตวัช้ีเวลาท่ีสามารถโปรแกรมได ้ตวั
แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลั ตวัแปลงสัญญาณดิจิทัล
เป็นแอนะล็อก ตวัสร้างสัญญาณมอดูเลตความกวา้งพลัส์ การ
ขดัจังหวะ การเช่ือมประสานแบบขนาน การเช่ือมประสาน
แ บ บ อ นุ ก ร ม แ บ บ ต่ า ง ๆ    แ น ะ น า ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
ไมโครโปรเซสเซอร์  
 Basic  concepts  of  microprocessor/ microcontroller 
and microcomputer;  architectures  of  8-bit, 16-bit  and  32-
bit  microprocessors;  hardware  organizations;  instruction  
set;  programming  techniques  and I/O  interfacing;  memory 
interfacing; programmable counter/timer; analog to digital 
converter; digital to analog converter; pulse width modulator; 
interrupt; parallel interface; serial interfaces; introduction to 
selection of microprocessors 
 
210-431  3(3-0-6) 
กำรประมวลสัญญำณดิจิทัล      
(Digital Signal Processing)  
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-241 สัญญำณและระบบ 
 ทบทวนสัญญาณและระบบเวลาเต็มหน่วยและการ
แปลงแบบแซด (z) การแปลงฟูเรียร์เตม็หน่วย การ แปลงฟูเรียร์
แบบเร็ว ตวักรองชนิดผลตอบสนองอิมพลัส์จ านวนจ ากดัและ
ตวักรองชนิดผลตอบสนองอิมพลัส์จ านวนไม่จ ากดัและเทคนิค
การออกแบบ ผลเน่ืองจากค าท่ี มีความยาวจ ากัด แนะน า
สัญญาณสุ่มและกระบวนการสโตคาสติก 

 Review of the signals and discrete-time system 
and the z-transform; the discrete Fourier transform; the 
fast Fourier transform; finite impulse response (FIR) 
filters and infinite impulse response (IIR) filter; design of 
FIR and IIR filters; effects of finite word length; 
introduction to sampled signals and stochastic processes 
 
210-436  3(3-0-6) 
วสัดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   
(Electronic Materials and Devices)  
รำยวิช ำบั งคับ เรียน ผ่ ำน ก่อน  : 210 -231  ห ลั กกำร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 โครงสร้างผลึก ระนาบและทิศทางในผลึก 
แถบพลังงาน การกระจายแบบเฟอร์มิ -ไดแรค ความ
หนาแน่นของพาหะ ปรากฏการณ์การส่ง สารก่ึงตัวน า 
รอยต่อพีเอ็น ไทริสเตอร์ เจเฟต มอสเฟต ทรานซิสเตอร์
แบบไบโพลาร์ ช้ินส่วนโฟโตนิค ช้ินส่วนไมโครเวฟ วงจร
รวม  
 Crystalline structure; crystalline plane and 
polarization; energy band; Fermi-Dirac distribution; 
carrier density profile; transport phenomena; 
semiconductors; PN junction; thyristors, JFET, 
MOSFET, bipolar junction transistor; photonic devices; 
microwave devices; integrated circuits 
 
210-442   3(3-0-6) 
ฟัซซีโลจิก      
(Fuzzy Logic) 
 แนะน าเก่ียวกบัฟัซซีเซต การปฏิบติัการของฟัซ
ซีเซ็ท ความสัมพนัธ์แบบฟัซซี กฎฟัซซี ฟัซซีลอจิก ตัว
แปรทางภาษา การอนุมานแบบฟัซซี การควบคุมแบบฟัซซี 
การประยกุตใ์ชง้านฟัซซีลอจิก 
 Introduction to fuzzy sets; operation of fuzzy 
sets; fuzzy relations; fuzzy rules; fuzzy logic; linguistic 
variable; fuzzy inference; fuzzy control; applications of 
fuzzy logic 
 
 
 



210-476  3(3-0-6) 
กำรออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟ้ำ      
(Electrical Systems Installation and Design)  
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-211 วงจรไฟฟ้ำ 1 
 การเขียนสัญลกัษณ์ทางไฟฟ้าก าลงัและแผนภาพเส้น
เด่ียว ขอ้ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัความปลอดภยั ในการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า แหล่งจ่ายและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าก าลงั การต่อ
ลงดินส าหรับระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า  การเลือกขนาด
สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย การค านวณกระแสลดัวงจร อุปกรณ์
ป้องกนัและการออกแบบให้อุปกรณ์ป้องกนัท างานเป็นล าดบั
ขั้น ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน การออกแบบวงจรแสงสว่างและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ การปรับปรุงค่าตวั
ประกอบก าลงัและการออกแบบวงจรตวัเก็บประจุ ฮาร์มอนิกส์
ในระบบไฟฟ้า  การติดตั้ งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารพาณิชย ์
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารท่ีอยูอ่าศยั 
 Graphical electrical symbols and one-line diagrams; 
study of safety codes; electrical power supply and distribution 
systems; system grounding and equipment grounding; sizing 
wires, cables, and conduits; short circuit calculation; 
protective devices and their coordination; emergency power 
systems; lighting and appliances circuit design; motor circuit 
design; power factor improvement and capacitor bank circuit 
design; harmonics in electrical systems; power installation in 
commercial, industrial, and residential buildings 
 
210-479  3(3-0-6) 
ระบบไฟฟ้ำและระบบสัญญำณในอำคำร    
(Electrical Systems and Signal Systems in Building) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม : 210-476 กำรออกแบบและติดต้ัง
ระบบไฟฟ้ำ  
 ระบบโทรศัพท์ ระบบเสียง ระบบเอ็มเอทีวี ระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง ระบบอาคารอตัโนมติั ระบบรักษาความปลอดภยั 
 Telephone systems; sound systems; MATV systems; 
fire alarm systems; lightning protection systems; standby 
generators; building automation systems; security systems 
 
210-533  3(3-0-6) 
เคร่ืองมือวดัทำงชีวกำรแพทย์      

(Biomedical Instruments) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-204 เคร่ืองมือวัดและ
กำรวดัทำงไฟฟ้ำ 
 สรีรวิทยาท่ีจ  าเป็นเพื่ อให้ เข้าใจถึงหลักการ 
พื้นฐานของเคร่ืองมือวดั  การวดัสัญญาณชีวภาพ ความ
ปลอดภยัทางไฟฟ้าและตวัอยา่งเคร่ืองมือแพทย ์
 Physiology required for understanding of the 
concepts, instrumentation basics, measurement of 
biomedical signals, electrical safety and selected medical 
devices 
 
210-537  3(3-0-6) 
กำรออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกส ำหรับชีวกำรแพทย์    
(Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical 
Applications) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-332 วงจรและระบบไม
โครอิเล็กทรอนิกส์ 
 เทคโนโลยีวงจรรวม โมเดลของทรานซิสเตอร์ 
วงจรซีมอสท่ีท างานในช่วงวีคอินเวอร์สชัน เทคนิคการ
ออกแบบ ท่ี ใช้แรงดันและก าลังงานต ่ า  วงจรกรอง 
วงจรขยาย วงจรแปลงข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูล การ
เช่ือมโยงไร้สายแบบตัวเหน่ียวน า สถาปัตยกรรมของ
ระบบไร้สาย วงจรส าหรับตวัรับและส่งไร้สาย 
 Integrated circuit technologies; transistor 
modeling, weak-inversion CMOS circuits, low-voltage 
and low-power design techniques; filters; amplifiers; data 
conversion circuits; biotelemetry techniques, wireless 
inductive link; wireless architectures, circuits for wireless 
transmitter and receiver 
 
210-541  3(3-0-6) 
กำรออกแบบระบบสมองกลฝังตัว   
(Embedded System Design)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 210-391 หลักกำรและกำร
ประยุกต์ใช้งำนไมโครโปรเซสเซอร์ 
 แนะน าระบบสมองกลฝังตวั การพัฒนาระบบ
สมองกลฝังตวัดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาษาซีส าหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ บัสส่ือสารส าหรับการเช่ือมต่อ
เครือข่ายอุปกรณ์  การควบคุมอุปกรณ์และกลไกบริการ



การขดัจงัหวะ การเขียนโปรแกรมส าหรับระบบสมองกลฝังตวั 
การโมเดลโปรแกรมดว้ยยูเอ็มแอล  ระบบปฏิบติัการทนัเวลา 
ตวัอยา่งการออกแบบ การจ าลองแบบและการดีบกัระบบ 
 Introduction to embedded systems; embedded 
system development on microcontroller; C language for 
microcontroller; communication buses for devices network; 
device drivers and interrupt service mechanism; programming 
for embedded systems; UML program modeling; real-time 
operating system; design examples; simulation and debugging 
 
200-101   1(1-0-2) 
แนะน ำวศิวกรรมศำสตร์      
(Introduction to Engineering) 
 ประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ และ
พฒันาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ส่ิงประดิษฐท่ี์ส าคญั
ทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ  องค์กรวิชาชีพ ท่ี
เก่ียวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิคการวิเคราะห์และการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ เทคนิคการน าเสนอ 
 History of engineering and evolution of various 
fields of engineering; major engineering achievements in each 
historical ages;  some related engineering professional 
organizations; engineering ethics; systematic problem analysis 
and solving; presentation techniques 
 
216-111   3(2-3-4) 
เขียนแบบวศิวกรรม 1      
(Engineering Drawing I)  
 ความส าคญัของการเขียนแบบวิศวกรรม เคร่ืองมือ
อุปกรณ์และวิธีใช ้การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร ชนิดของเส้น
และมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์ การ
เขียนภาพสามมิติ ภาพฉายออโธกราฟฟิกและการเขียนภาพฉาย
ออโธกราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพตดั การเขียน
ภาพแยกส่วนและภาพประกอบ  การก าหนดขนาดและความ
คลาดเคล่ือนและรายละเอียดอ่ืนๆ  พื้นฐานการเขียนแบบดว้ย
คอมพิวเตอร์ 
 The importance of engineering drawing; drawing 
instruments and their uses; lettering; line types and standards; 
applied geometry; pictorial drawings, orthographic projection, 
orthographic drawing; freehand sketches; section drawing, 

detail and assembly drawing; dimensioning and 
tolerancing and descriptions; basic computer aided 
drawings 
 
221-101   3(3-0-6) 
กลศำสตร์วศิวกรรม 1      
(Engineering Mechanics I)  
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม : 322-171  คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 1   
 แนวคิดและหลกัการพื้นฐานของสถิตยศาสตร์ 
ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง 
โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของ
อนุภาคและวตัถุเกร็ง แผนภาพวตัถุอิสระ การวิเคราะห์
โครงขอ้หมุน เฟรมและเคร่ืองจกัรกล แรงเสียดทาน ศูนย์
ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือยของพื้นท่ี วงกลม
โม เมนต์ความ เฉ่ือยของโมห์  หลักการงาน เส มือน 
เสถียรภาพของวตัถุ  แนะน าพลศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 Fundamental concepts and principles of statics; 
two and three dimensional force systems;  composition 
and resolution of forces; moments, couples and 
equivalent force system; equilibrium of particles and rigid 
bodies; free body diagrams; analysis of trusses, frames 
and machines;  friction; centres of gravity, centroids; 
moments of inertia of plane areas; Mohr's circle of 
moment of inertia; method of virtual work; stability; 
introduction to dynamics 
 
223-462   3(3-0-6) 
กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
(Environmental Impact Assessment) 
รำยวชิำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 223-201 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้หนกั
ดา้นองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม เช่น ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรนิเวศวิทยา คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของ
ม นุ ษ ย์ แ ละ คุณ ภ าพ ชี วิ ต  อ ธิบ ายและยกตัวอ ย่ าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างงานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์และ
องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การเขียนรายงาน



ผลกระทบส่ิงแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
ประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 Environmental impact assessment focusing on 
environmental compositions such as physical resources, 
ecological resources, human use values and quality of life; 
explanation and case studies of the relationship between 
engineering frameworks and the compositions of 
environment; prevention and mitigation measures; 
environmental impact monitoring measures; preparation of 
written documentation and report for environmental impact 
assessment; public participation and health impact assessment 
 
225-441   3(3-0-6) 
กำรจัดกำรธุรกิจส ำหรับวศิวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร                    
(Business Management for Engineer and 
Entrepreneurship)  
 ประเภทขององคก์ารธุรกิจ กระบวนการจดัการ การ
วางแผน  การจดัองคก์ร  การบริหารบุคคล  การสั่งการ และการ
ควบคุม  หลกัการของการตลาด การเป็นผูป้ระกอบการใหม่  
การประเมินศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การประเมิน
โอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ 
แผนธุรกิจและการจดัท าแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์
เป้าหมาย การส ารวจและการวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาด
ส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความต้องการทางการตลาด 
เทคนิคการขาย การวางแผนการตลาด การบริหารการผลิต การ
วางแผนการผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย ์ระบบบญัชีผูป้ระกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน 
การจดัท าแผนการเงิน การวิเคราะห์ความเส่ียงและความไวใน
การประกอบการธุรกิจ  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในการ
ประกอบการธุรกิจ  แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมาย
ท่ี เก่ียวข้อง เค รือข่ ายธุรกิจ  การบ ริการของภาค รัฐเพื่ อ
ผูป้ระกอบการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  
 Type of business; management process, planning, 
organizing, staffing, directing, controlling; marketing concept, 
introduction to new entrepreneur creation; entrepreneurship 
appraisal; business  opportunity  analysis; project feasibility 
study; business plan;  SWOT analysis; market survey and 
research; marketing strategy for new business; business 
marketing; marketing planning;  production management; 

production and service planning; organization and human 
resource management;  accounting; financial analysis; 
financial planning; business’s risk analysis; intellectual 
property management; investment funding sources; tax 
and business laws and regulations; business networking; 
public sector’s services and facilities; business ethics 
 
238-230   3(3-0-6) 
วสัดุวศิวกรรม       
(Engineering Materials) 
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ 
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ว ัสดุวิศวกรรม 
ได้แ ก่  โลห ะ  พ อ ลิ เม อ ร์  เซ รามิ ก   ว ัส ดุ ผสม  วัส ดุ
อิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีตและไม ้แผนภาพสมดุลเฟสและ
การน าไปใช้ประโยชน์  สมบัติ เชิงกลของวัส ดุ  การ
เส่ือมสภาพของวสัดุ 
 Study of relationship between structures, 
properties, production processes and applications of 
engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics, 
composites, electronic materials, concrete and wood; 
phase equilibrium diagrams and their interpretation; 
mechanical properties and materials degradation 
 
240-101   3(2-2-5) 
แนะน ำกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์    
(Introduction to Computer Programming) 
 หลกัการและองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หลักการ
กระบวนการของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หลกัการเบ้ืองตน้
ของการโปรแกรมแบบเหตุการณ์ขบั หลกัการของภาษา
ชั้นสูง วิธีการออกแบบและพฒันาโปรแกรม ชนิดขอ้มูล
พื้นฐาน ตวัแปร ค่าคงท่ี ตวัด าเนินการและนิพจน ์ ประโยค
ค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิงประกอบ  การท างานตามล าดบั 
การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า  
โปรแกรมย่อยและกระบวนการส่งพารามิเตอร์ ขอบเขต
การใช้งานของตัวแปรและโปรแกรมย่อย  ข้อมูลแบบ
อาร์เรย ์ขอ้มูลแบบโครงสร้าง  ภาษาการเขียนโปรแกรม
ปัจจุบนั  การฝึกเขียนโปรแกรม 



 Computer concepts, computer components; 
hardware and software interaction; electronic data processing 
concepts;  event-driven programming concepts; high-level 
language programming concepts; program design and 
development methodology; data types; constant; operations 
and expression; statement and compound statement, flow 
controls, sequence, alteration and iteration; subprograms and 
parameter passing process, scope of variable and subprogram, 
arrays and data structures; current programming language; 
programming practices 
 
321-121   2(2-0-4) 
หลักกำยวภิำคศำสตร์     
(Principle Anatomy) 
 บทน า  เซลล์วิทยา เน้ือ เยื่อพื้ นฐาน โครงสร้าง 
ความสัมพนัธ์และหนา้ท่ีของระบบร่างกายมนุษย ์
 Introduction; cytology; basic tissues; structures, 
relations and functions of the human body systems 
 
322-171  3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 1      
(Physical Science Mathematics I) 
 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและ
ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชัน การประยุกตข์องอนุพนัธ์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของ
ปริพนัธ์ 
 Mathematical induction; functions and graphs; limit 
and continuity; derivatives of functions; applications of 
derivatives; integration of functions; improper integrals; 
application of integrals 
 
322-172   3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 2     
(Physical Science Mathematics II)  
รำยวชิำบังคับเรียนก่อน : 322-171 คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 1 
 ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดับท่ีหน่ึง
และการประยกุต ์สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นอนัดบัท่ีสอง

ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวัและการประยกุต ์ผลการแปลง
ลาปลาซและการประยกุต ์ระบบพิกดัเชิงขั้ว 
 Sequences and series of real numbers; 
derivatives of functions of several variables; ordinary 
differential equations of first order and first degree; 
second order ordinary differential equations with constant 
coefficients; Laplace transforms and applications; polar 
coordinate system 
 
322-271   3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 3     
(Physical Science Mathematics III)  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 322-172 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 2   
 ปริพนัธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลสั ปริพนัธ์ตาม
เส้นและปริพนัธ์ตามผิว สมการเชิง อนุพนัธ์สามญัเชิงเส้น
ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพนัธ์ยอ่ย 
 Multiple integrals; vector calculus; line 
integrals and surface integrals; linear ordinary differential 
equations with variable coefficients; Fourier series; 
partial differential equations 
 
324-103   3(3-0-6) 
เคมีทั่วไป       
(General Chemistry) 
 ปริมาณสัมพันธ์  ทฤษฎีอะตอม โครงสร้าง
อิเลก็ตรอนของอะตอม สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุ
เรพรีเซนเตทีพ อโลหะและธาตุทรานซิชัน พันธะเคมี 
เทอร์โมไดนามิกส์ ของเหลวและสารละลาย ของแขง็ แก๊ส  
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน ้า 
 Stoichiometry; basis of atomic theory; 
electronic structures of atoms; periodic properties; 
representative elements; nonmetal and transition metals; 
chemical bonding; thermodynamics; liquid and solution; 
solid; gas; chemical kinetic; chemical equilibrium; ionic 
equilibrium 
 



325-103   1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป      
(General Chemistry Laboratory) 
 ความไม่แน่นอนในการชัง่และตวง การหาค่าวความ
เป็นกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณด้วยการ
ไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลายอตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์แอนไอออนและแคตไอออ
หมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค 
 Uncertainty of measurement; pH measurements and 
quantitative analysis by titration; thermochemistry; colligative 
properties of solutions; rate of reactions; semimicro-
qualitative analysis of anions and group  I cations 
 
332-103   3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 1     
(Physics for Engineers I) 
 หน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและการ
เคล่ือนท่ี งานพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค การ
เคล่ือนท่ีของวตัถุแข็งเกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิเลต การ
เคล่ือนท่ีแบบคล่ืน  อนัตรกิริยาโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล 
ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 
 Units, physical quantities, and vectors; forces and 
motions; work; energy, and momentum; system of particles; 
motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave motions; 
gravitational interaction; fluid mechanics; heat and 
thermodynamics 
 
332-104   3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 2    
(Physics for Engineers II) 
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปล่ียน
ตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
ทัศนศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ กลศาสตร์ควอนตัม
เบ้ืองตน้ โครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน 
 Electrostatics; magnetism; time varying 
electromagnetic field; electric currents and electronics; 
electromagnetic waves; optics; special relativity; introduction 
to quantum mechanics; atomic structure; nucleus and particle 
physics 

332-113   1(0-2-1) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 1   
(Physics Laboratory for Engineers I) 
รำยวชิำบังคับเรียนควบกัน : 332-103 ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 1 
 การใชเ้วอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การ
วดัและความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคล่ือนท่ีเป็น
วงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล ์การชน สมดุลแรง 
สปริงและการสั่น โมเมนตค์วามเฉ่ือย สมดุลสถิตของวตัถุ
แขง็เกร็ง  
 Vernier  caliper & micrometer; measurement 
and uncertainty; graph and equation; circular motion; 
projectile motion; collision; force equilibrium; spring & 
oscillation; moment of inertia; static equilibrium of  rigid 
bodies 
 
332-114   1(0-2-1) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 2   
(Physics Laboratory for Engineers II)  
รำยวชิำบังคับเรียนควบกัน : 332-104 ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 2 
 การใช้อุปกรณ์และมาตรวดัไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตวั
เกบ็ประจุไฟฟ้า การใชอ้อสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  
พฤติกรรมการก าทอนของวงจรอนุกรม RLC   
 Electronics devices and multimeter; dc circuit; 
electric field; electromagnetic induction; capacitor; 
oscilloscope; ac circuits; resonance in RLC circuits 
 
338-217   4(3-3-6) 
สรีรวทิยำส ำหรับวศิวกรรมชีวกำรแพทย์  
(Physiology for Biomedical  Engineering)  
  กลไกและการควบคุมการท างานของระบบ
อวัยวะในร่างกายของมนุษย์ การทดลองพื้นฐานทาง
สรีรวิทยาของเน้ือเยื่อ อวัยวะ และระบบร่างกาย การ
ประยกุต ์ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาในวิชาชีพวิศวกรรม
ชีวการแพทย ์
      Mechanisms and regulation of human organ 
system; basic physiology laboratory of tissues, organs 
and body systems; application of basic physiology in 
biomedical engineering profession 


