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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตท่ีมี

สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทยท่ี์รอบรู้ทั้งด้านกวา้งและลึกในศาสตร์เฉพาะทาง 
และมีความรู้พื้นฐานในศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  และมีสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  ยึด
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)  และกระบวนการ
เรียนรู้จากการท างานสหสาขาวิชาชีพ (work-based interprofessional learning) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-directed learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง (continuous 
professional development)  ตลอดจนเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งสามารถปรับตวัให้สอดคลอ้ง
กบับริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLOs 1 แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย ์มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
PLOs 2 ประยุกต์ใช้ความรู้และข้อมูลจากเคร่ืองมือวดัอย่างถูกต้อง เพื่อออกแบบระบบทางวิศวกรรม           
ชีวการแพทยท่ี์เหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน 

PLOs 2.1 ใชเ้คร่ืองมือวดัและโปรแกรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLOs 2.2 วิเคราะห์ความต้องการของผูอ่ื้น (empathy)  เพื่อสรุปประเด็นปัญหาทางวิศวกรรมชีว

การแพทยไ์ดอ้ยา่งเป็นระบบ 
PLOs 2.3 เสนอวิธีทางวิศวกรรมชีวการแพทย ์และศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการแกปั้ญหาอย่าง

เหมาะสม 
PLOs 2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อออกแบบระบบทางวิศวกรรม

ชีวการแพทยท่ี์เหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน 
PLOs 3 เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ลอดชีวิต 



PLOs 4 ส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลายไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาสากล (communication/language) ผ่านการ
น าเสนอผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์
PLOs 5 สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้(teamwork) และแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  141 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกติ 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์
 Health for All  1((1)-0-2) 
212-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์
 Benefit of Mankinds  1((1)-0-2) 
 

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ  5 หน่วยกติ 
950-102 ชีวิตท่ีดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life   
895-001 พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens   
 

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
  

สาระท่ี 4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล  4 หน่วยกติ 
การอยู่อย่างรู้เท่าทัน (บังคับเลือก) 
200-103 ชีวิตยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love  
การรู้ดิจิทัล (บังคับเลือก) 
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวิตยคุดิจิตลั    2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life   
 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกติ 
การคิดเชิงระบบ (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี ้1 รายวิชา) 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving  
200-108 โมบาและการพฒันากลยทุธ์  2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  



315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
472-114 กบนอกกะลา (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข   2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity  
895-012 การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4) 
 Positive Thinking  
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี ้1 รายวิชา) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking  
315-100 ค านวณศิลป์     2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
472-118  เงินในกระเป๋า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Pocket Money  
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
  

สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา 
คะแนน O-NET ( 0 - 30 ) บังคับเรียน 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
คะแนน O-NET ( 31 - 50 ) บังคับเรียน    
890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Everyday English    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช้  2((2)-0-4)  
 English on the Go   
คะแนน O-NET ( 51 - 70 ) บังคับเรียน    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go 
   



890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
คะแนน O-NET ( 71 ขึน้ไป ) บังคับเรียน    
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ  2((2)-0-4)  
 English for Academic Success   
 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance  
142-135 พบัเพียบเรียบร้อย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Paper Craft  
142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Sculpture  
142-137 ใครๆ ก็วาดได ้(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw  
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
142-139 ท่องโลกศิลปะ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Through The World of Art  
142-234 โลกสวย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography  
472-116 ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  
472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข* (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
            Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
  



895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing  
895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song  
895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
 Guitar  
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele  
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
 Harmonica  
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing  
895-030 วา่ยน ้า  1((1)-0-2) 
 Swimming  
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis  
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball  
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
 Track and Field  
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance  
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping  
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
 Badminton 
  



895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis  
895-039 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health  
 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เรียนไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา) 6 หน่วยกติ 
 วิชาเลือก 6 หน่วยกิต ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระท่ี 1- 7 หรือจากรายวิชาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ  ทั้ งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป (ไม่นบักลุ่มวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเลือก) 
หรือสามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
      

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา    
001-101  อาเซียนศึกษา    2((2)-0-4)  
            ASEAN Studies 
   

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์    
001-131  สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4)  
             Healthy  Body  and  Mind   
 

เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาองักฤษ)    
142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ   2((2)-0-4)  
  English Booster   
142-112 องักฤษออนแอร์   2((2)-0-4)  
  English On Air   
142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2)  
  English for Basic IT   
142-116 องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2)  
  English Pronunciation   
142-211 องักฤษกนัทุกวนั   2((2)-0-4)  
  English Everyday  
142-212 ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3)  
 English for Personality Development   
142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2)  
 Media Language and Art of Storytelling  
  



142-224  ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ  1((1)-0-2)  
 Creative Medias for Academic Presentation   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวิชาการและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication   
142-227 ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2)  
  Youtube Marketing and Viral Videography   
142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์  1((1)-0-2)  
  Basic (Product Design Branding   
142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2)  
  Online Advertising Management   
142-238 ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4)  
  Learn to Roam 
   

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย    
190-404 ธรรมชาติบ าบดั  2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์       
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา    2((2)-0-4)  
  Introduction to Intellectual Property   
348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี   2((2)-0-4)  
 Applied nanotechnology   
340-103 วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวิต   2((2)-0-4)  
  Applied Science for Life   
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4)  
           Science and Technology in Daily Life   
315-203 กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
                 Key to Nature        
336-214 กินดี ชีวิตดี     2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy  
336-215 ชีวิตปลอดภยัจากสารพิษ    2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances   
336-216 ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
   



เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ     
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4)  
 Growth Mindset for Professional Presenter 
    

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์    
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4)  
   Law relating to Occupations and Everyday Life   
874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4)  
 General Principles of Law and Judicial Process   
874-194 ภาษีอากรกบัชีวิต   2((2)-0-4)  
            Taxation and Life   
874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
   

เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์    
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Improving English Writing Skills   
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4)  
 Reading All Around   
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน   2((2)-0-4)  
            Strategic Reading for Greater Comprehension   
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  2((2)-0-4)  
 Better Academic Texts Readers   
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4)  
 English Pronunciation through Songs   
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตจริง   2((2)-0-4)  
 English Grammar for Real Life Communication   
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
 English Conversation  
890-021 ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 From Listening to Speaking English   
890-022 การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Presentations and Public Speaking in English   
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
            Learning English Through Cultures   



890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Creating English Short Films   
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ  2((2)-0-4)  
 Study Skills in English for Higher Studies   
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 Reading to Write in English   
890-027 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ     2((2)-0-4)  
 Academic Reading and Writing in English   
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4)  
 English Communication for Business   
890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน    2((2)-0-4)  
 English in the Workplace   
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว  2((2)-0-4)   
            English for Travelers   
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)  
            English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs   
890-040 การเขียนเพื่อการสมคัรงาน   2((2)-0-4)  
 Writing for Job Application   
890-041 ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4)  
 English for Job Interview   
890-050 แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4)  
            Google Translate Me   
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4)  
 English Twenty-Four/Seven   
890-061 ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English for Digital Literacy  
890-070 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน    2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Employment   
890-071 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ   2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Higher Studies   
891-010 ภาษาญ่ีปุ่ นเบ้ืองตน้    2((2)-0-4)  
 Basic Japanese 
   



891-011 สนทนาภาษาญ่ีปุ่ นในชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in Daily Life   
891-012 สนทนาภาษาญ่ีปุ่ นในท่ีท างาน   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in the Workplace   
891-020 ภาษาจีนเบ้ืองตน้  2((2)-0-4)  
 Basic Chinese   
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in Daily Life   
891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in the Workplace   
891-030 ภาษามลายเูบ้ืองตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Malay   
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation in Daily Life    
891-032 สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation for Tourism   
891-033 ภาษามลายกูลางส าหรับสัตวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Standard Malay for Veterinary Students   
891-034 ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสัตวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Malay Dialect for Veterinary Students   
891-040 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Korean   
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in Daily Life   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in the Workplace  
891-050 ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้   2((2)-0-4)  
 Basic German   
895-040 จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4)  
 Psychology of Love   
895-041 ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy 
   



895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4)  
 Art of communication in Thai language in the 21st century   
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Usage   
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language   
895-045 ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills   
895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication   
895-047 ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies   
895-048 การวาดเส้นและระบายสี  2((2)-0-4)  
 Drawing and Painting   
895-049 ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4)  
 Art for Happiness   
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
 Arts in Multicultural Society   
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Arts and Culture   
895-052 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค*์   2((2)-0-4)  
 Creative Tourism   
895-053 การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา*   2((2)-0-4)  
 Volunteer tourism   
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั  2((2)-0-4)  
 Learning through Backpacking Trips  
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4)  
 World Heritage Journey   
895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4)  
 Songkhla Studies   
895-057  ดนตรีไทย    2((2)-0-4)  
 Thai Classical Music 
   



895-058 สังคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Music Art   
895-059 ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4)  
 Western Music   
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4)  
 Physical Education and Recreation   
895-061 ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4)  
 Fit and Firm   
895-062  ลดเวลานัง่ เพิ่มเวลายนื   2((2)-0-4)  
 Active Lifestyle   
895-063 อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4)  
 Fat to Fit   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต  2((2)-0-4)  
 Wisdom of Living   
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  105 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  30 หน่วยกติ 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม  2((2)-0-4) 
 Into Engineering World  
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร  3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer  
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร  3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer  
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร  2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer  
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม  3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming  
200-117 พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing  
212-181 สมการเชิงอนุพนัธ์และเวกเตอร์แคลคูลสั  3((3)-0-6) 
 Differential Equation and Vector Calculus  
 



212-251 ทฤษฎีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electromagnetic Field Theory  
321-121 หลกักายวิภาคศาสตร์  2((2)-0-4) 
 Principle Anatomy  
338-217 สรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย ์  4((3)-3-6) 
 Physiology for Biomedical  Engineering  
 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  75 หน่วยกติ 
      วิชาบังคับ  60 หน่วยกติ 
212-101 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า 1  1(0-3-0)  
 Electrical Engineering Lab I   
212-111 วงจรไฟฟ้า  3((3)-0-6)  
 Circuits   
212-131 หลกัการอิเลก็ทรอนิกส์  3((3)-0-6)  
 Principles of Electronics   
212-190 ปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ 1  1(0-3-0)  
 Microprocessor Laboratory I   
212-191 ระบบดิจิทลั  3((3)-0-6)  
 Digital Systems   
212-201 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า 2  1(0-3-0)  
 Electrical Engineering Lab II   
212-203 โครงงานขนาดเลก็  1(0-3-0)  
 Mini Project   
212-204 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า  3((3)-0-6)  
 Electrical Instruments and Measurements   
212-205 ปฏิบติัการระบบควบคุม  1(0-3-0)  
 Control Systems Laboratory   
212-241 ชุดวิชาสัญญาณและระบบและการจ าลองเชิงเลข  5((4)-2-9)  
 Module : Signals and Systems and Numerical Simulation    
212-242 ระบบควบคุมเวลาต่อเน่ือง  3((3)-0-6)  
 Continuous-Time Control Systems   
212-290 ปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ 2  1(0-3-0)  
 Microprocessor Laboratory II  
   



212-382 พีชคณิตเชิงเส้นและการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้   3((3)-0-6)  
 Linear _Algebra and Introduction to Data Analysis   
213-321 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการประยกุตใ์ชง้านดา้นสุขภาพ   6((5)-3-10)  
 Module : Artificial Intelligence for Healthcare Applications   
214-002 แนะน าวิศวกรรมชีวการแพทย ์**  1(0-2-1)  
 Introduction to Biomedical Engineering   
214-231 อิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย ์**  3((3)-0-6)  
 Medical Electronics   
214-261 วิศวกรรมโรงพยาบาล **  3((3)-0-6)  
 Hospital Engineering   
214-291 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ **  3((3)-0-6)  
 Data Communications and Computer Networking   
214-301 ปฏิบติัการวิศวกรรมชีวการแพทย ์1 **     1(0-3-0)  
 Biomedical Engineering Lab I   
214-371 ชีวกลศาสตร์ **  3((3)-0-6)  
 Biomechanics   
214-372 วสัดุชีวภาพ **  3((3)-0-6)  
 Biomaterial   
214-381 ชีวสถิติ **  3((3)-0-6)  
 Biostatistics   
214-302 ปฏิบติัการวิศวกรรมชีวการแพทย ์2 **    1(0-3-0)  
 Biomedical Engineering Lab II   
214-304 อุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัทางการแพทย ์**  3((3)-0-6)  
 Medical Devices and Instruments    
214-307 การเตรียมโครงงาน **  1(0-2-1)  
 Project Preparation    
    
** นกัศึกษานอกหลกัสูตรหรือบุคคลทัว่ไป สามารถเลือกเรียนรายวิชาดงักล่าวน้ีเพื่อขอรับใบประกาศนียบตัร 
   

วิชาเลือกชีพ  15 หน่วยกติ 
นักศึกษาต้องเลือกรูปแบบการศึกษาซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก คือ    
1. ทางเลือกปกติ     
2. ทางเลือกสหกจิศึกษา     

  



ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกปกติ    
214-300   การฝึกงาน                                     ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
 Practical Training  
214-407  โครงงานทางวิศวกรรมชีวการแพทย ์1  3(0-9-0) 
 Biomedical Engineering Project I  
214-408  โครงงานทางวิศวกรรมชีวการแพทย ์2  3(0-9-0) 
 Biomedical Engineering Project II   

 
ทางเลือกท่ี 2 สหกจิศึกษา  9 หน่วยกติ  
214-400 สหกิจศึกษา                                                6(0-40-0)  
 Cooperative Education   
214-408 โครงงานวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 2   3(0-9-0)  
 Biomedical Engineering Project II   
 

วิชาเลือกชีพทางเลือกปกติเรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
วิชาเลือกชีพทางเลือกสหกจิเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 
 

กลุ่มท่ี 1 (ก) บริการวิศวกรรมชีวการแพทย์    
214-401 เคร่ืองมือส าหรับห้องผา่ตดัและหอผูป่้วยวิกฤติ  3((3)-0-6)  
 Operation room and I.C.U instruments   
214-461 การบริหารบริภณัฑท์างการแพทยแ์ละโรงพยาบาล  3((3)-0-6)  
 Management of Medical Equipment and Hospitals   
กลุ่มท่ี 1 (ข) วิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์    
212-344 การออกแบบระบบควบคุมเชิงโมเดล  3((3)-0-6)  
 Model-Based Design   
212-431 การประมวลสัญญาณดิจิทลั    3((3)-0-6)  
 Digital Signal Processing   
กลุ่มท่ี 1 (ค) ประกอบธุรกจิวิศวกรรมชีวการแพทย์    
225-341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3((3)-0-6)  
 Engineering Economy   
225-452 การจดัการธุรกิจส าหรับวิศวกรและการเป็นผูป้ระกอบการ  3((3)-0-6) 
 Business Management for Engineer and Entrepreneurship 
 
   



กลุ่มท่ี 2    
214-421 ภาพทางการแพทย ์  3((3)-0-6)  
 Medical Imaging   
214-422 ภาพเชิงเรโซแนนซ์แม่เหลก็  3((3)-0-6)  
 Magnetic Resonance Imaging   
214-423 การประมวลผลภาพระดบัโมเลกุลและทางชีววิทยา 3((3)-0-6)  
 Molecular and Biological Image Processing   
214-451 แม่เหลก็ไฟฟ้าชีวภาพ  3((3)-0-6)  
 Bioelectromagnetism   
214-462 วิศวกรรมฟ้ืนฟู  3((3)-0-6)  
 Rehabilitation Engineering   
214-471 อวยัวะเทียม  3((3)-0-6)  
 Artificial Organs   
212-394 ภาษาการสร้างแบบจ าลองระบบ  3((3)-0-6)  
 Systems Modeling Language   
212-395 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม   3((3)-0-6)  
 Data Structure and Algorithms   
212-537  การออกแบบวงจรรวมแอนะลอ็กส าหรับชีวการแพทย ์ 3((3)-0-6)  
 Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical Applications      
212-541 การออกแบบระบบสมองกลฝังตวั  3((3)-0-6)  
 Embedded System Design   
212-564 การรู้จ ารูปแบบ  3((3)-0-6)  
 Pattern Recognition   
212-567 คอมพิวเตอร์วิทศัน์  3((3)-0-6)  
 Computer Vision   
 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 
 

        นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควิชา 
 

4. หมวดวิชาฝึกงาน   

214-300  การฝึกงาน                                                                                                     ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training   



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
200-117 พื้นฐานการเขียนแบบส าหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
890-00x วิชาสาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                 20((18)-4-38) 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
214-002 แนะน าวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 1(0-2-1) 
212-101 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-0) 
212-111 วงจรไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
212-131 หลกัการอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 
212-181 สมการเชิงอนุพนัธ์และเวกเตอร์แคลคูลสั 3((3)-0-6) 
212-190 ปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) 
212-191 ระบบดิจิทลั 3((3)-0-6) 
200-103 ชีวิตยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
890-xxx วิชาสาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                 19((16)-8-33) 
 
 
 
 

 
 



ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ** 2((2)-0-4)  
212-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์** 1((1)-0-2)  
212-201 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-0)  
212-204 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-241 ชุดวิชาสัญญาณและระบบและการจ าลองเชิงเลข  5((4)-2-9)  
212-251 ทฤษฎีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-290 ปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ 2 1(0-3-0)  
214-291 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6)  
321-121 หลกักายวิภาคศาสตร์ 2((2)-0-4)  
  รวม                                                                                 21((18)-8-37)  
    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากบัการพฒันาชุมชนอย่างย่ังยืน    
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
212-203 โครงงานขนาดเลก็ 1(0-3-0) 
212-205 ปฏิบติัการระบบควบคุม 1(0-3-0) 
212-242 ระบบควบคุมเวลาต่อเน่ือง 3((3)-0-6) 
214-231 อิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย ์ 3((3)-0-6) 
214-261 วิศวกรรมโรงพยาบาล 3((3)-0-6) 
338-217 สรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 4((3)-3-6) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
950-102 ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) 
  รวม                                                                                19((16)-9-32) 
 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 3 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
214-301 ปฏิบติัการวิศวกรรมชีวการแพทย ์1     1(0-3-0) 
213-321 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการประยกุตใ์ชง้านดา้นสุขภาพ   6((5)-3-10) 
214-371 ชีวกลศาสตร์ 3((3)-0-6) 
214-381 ชีวสถิติ 3((3)-0-6) 
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวิตยคุดิจิทลั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  19((17)-6-34) 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
214-307 การเตรียมการโครงงาน 1(0-2-1) 
212-382 พีชคณิตเชิงเส้นและการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้   3((3)-0-6) 
214-302 ปฏิบติัการวิศวกรรมชีวการแพทย ์2    1(0-3-0) 
214-304 อุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัทางการแพทย ์ 3((3)-0-6) 
214-372 วสัดุชีวภาพ  3((3)-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี       3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วิชาสาระที 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
  รวม 19(x-y-z) 
 
 
ภาคฤดูร้อน 
214-300 การฝึกงาน                                                                                              ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกปกติ 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
214-407 โครงงานวิศวกรรมชีวการแพทย ์1 3(0-9-0) 
214-xxx วิชาเลือกชีพ 3((3)-0-6) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
  รวม 10(x-y-z) 
 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
214-408 โครงงานวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 2 3(0-9-0) 
214-xxx วิชาเลือกชีพ 3((3)-0-6) 
214-xxx วิชาเลือกชีพ 3((3)-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((2)-0-4) 
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา    1((1)-0-2) 
  รวม 14(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ปีท่ี 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกสหกจิ 
    
ภาคการศึกษาท่ี 1    
214-400 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
  รวม 6(0-40-0) 
   
  
   
ภาคการศึกษาท่ี 2    
214-408 โครงงานวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 2 3(0-9-0) 
214-xxx วิชาเลือกชีพ 3((3)-0-6) 
214-xxx วิชาเลือกชีพ 3((3)-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา    1((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
  รวม 18(x-y-z)  
   



 

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธิีการสอน 

กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO1 แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม
อันดี มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย ์มี
จรรยาบรรณทางวิชาการ และถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

1) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการ
แต่งกายให้ เป็นไปตามระ เบียบของ
มหาวิทยาลยั
2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม
ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ
รับผดิชอบ
3) อาจารย์ผู ้สอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการสอน
4) การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์

1) ป ระ เมิน จากก ารตรง ต่อ เวลาขอ ง
นักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงาน ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย การเขา้ร่วมกิจกรรม
2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร
3 ) ก าร รับ ผิด ชอบในหน้ า ท่ี ท่ี ได้ รั บ
มอบหมาย
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้และข้อ มูลจาก
เคร่ืองมือวดัอยา่งถูกตอ้ง เพ่ือออกแบบระบบ
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ท่ีเหมาะสมกับ
ผูใ้ชง้าน 
2.1 ใช้ เค ร่ือ งมือ วัดและโปรแกรมท าง
วิศวกรรมไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2 .2  วิ เค ร าะ ห์ ค ว าม ต้อ งก ารข อ งผู ้ อ่ื น 
(empathy)  เพ่ือส รุปประ เด็น ปัญหาทาง
วิศวกรรมชีวการแพทยไ์ดอ้ยา่งเป็นระบบ 
2.3 เสนอวิธีทางวิศวกรรมชีวการแพทย ์และ
ศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการแก้ปัญหา
อยา่งเหมาะสม 
2.4 ประยุกต์ใชค้วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมไฟฟ้าเพ่ือออกแบบระบบทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์ท่ี เหมาะสมกับ
ผูใ้ชง้าน 

1) เน้นการเรียนการสอนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัจริง
2) การสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
3) มีรายวิชาโครงงานและการฝึกงาน/สห
กิจในสถานประกอบการ
4) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
สัมมนา การท าโครงงาน
5) มอบหมายงาน ท่ี ส่ ง เส ริมก าร คิ ด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์
6) ม อบห มายงาน โครงงาน โดยใช้
หลกัการวิจยั
7) การจัดให้ มีรายวิชาฝึกงาน /สหกิจ
ศึกษา และการท าโครงงาน
8) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ให้ผู ้เรียนเข้าใจถึงความต้องการของ
ผูใ้ชง้านในงานต่างๆ

1) การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา
2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง
3) ประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต
4 ) ป ระ เมิ น จ าก ก ารร ายง าน ผลก าร
ด าเนินงานและการแกปั้ญหา
5) ประเมินจากผลการเรียนรู้ในรายวิชา
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา และโครงงาน

PLO3 เลื อกใช้ เทคโนโลยีส ารสน เทศ ท่ี
เหมาะสมเพ่ือปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งไดต้ลอดชีวิต 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึก
ทกัษะการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์
ต่างๆ
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
หลากหลายและเหมาะสม

1) ประเมินจากผลการเรียนรู้ในรายวิชา
โครงงาน ฝึกงาน/สหกิจ
2) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

PLO4 ส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลายไดท้ั้ง
ภาษาไทยและภาษาสากล 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึก
ทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การ

1) ทกัษะการพูดในการน าเสนอผลงาน
2) ทกัษะการเขียนรายงาน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล (communication/language) ผา่นการน าเสนอ
ผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์

เขียน ในระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
1) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะการส่ือสารท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 

 

PLO5 สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้(teamwork) และแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1) ก ารส อน ในร ายวิ ช าต่ าง  ๆ  ต าม
หลกัสูตรโดยเนน้การท างานเป็นกลุ่ม 

1) ประเมินจากการน าเสนอผลงานเป็น
กลุ่ม และความสม ่าเสมอในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 

213-321 ชุดวิชำปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับกำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนสุขภำพ 6((5)-3-10) 
Module : Artificial Intelligence for Healthcare Applications 

                 แนะน าปัญญาประดิษฐ์ส าหรับงานประยุกตท์างดา้นการดูแลสุขภาพ เซนเซอร์ทางการแพทย ์ไอ
โอที การประมวลผลสัญญาณและภาพทางการแพทย ์การวิเคราะห์สเปกตรัม ตวักรองดิจิทลั การประมวลผล
สัญญาณเบ้ืองตน้ ศาสตร์ในการวิเคราะห์สัญญาณและขอ้มูลขนาดใหญ่ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสารสนเทศ
การแพทย ์ขอ้มูลแลการบนัทึกขอ้มูลทางดา้นการแพทย ์ระบบการตดัสินใจและการสนับสนุนการวินิจฉัย 
การเรียนรู้ของเคร่ืองและคอมพิวเตอร์วิทศัน์ ตวัอย่างกรณีศึกษาปัญญาประดิษฐ์งานประยุกต์ทางดา้นการ
ดูแลสุขภาพ 
                Introduction to artificial intelligence for healthcare, medical sensor; IoT; biomedical signal and 
image processing; spectral analysis; digital filters; signal preprocessing; data analytics and big data; 
Introduction to medical informatics; medical data and electronic medical record; clinical decision support 
systems; machine learning; computer vision; case Studies of using artificial intelligence for healthcare 
applications 

214-002 แนะน ำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 1(0-2-1) 
Introduction to Biomedical Engineering 
แนะน าศาสตร์วิชาและเทคโนโลยีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับวิศวกรรมชีวการแพทย ์ลกัษณะงานและ

ความรับผิดชอบของวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย ์  แนะน ากระบวนการออกแบบและแกไ้ขปัญหาทาง
วิศวกรรมศาสตร์  การส่ือสารระหวา่งบุคคล แนะน าการเขียนและการน าเสนอผลงาน 

Introduction to knowledge and technology in biomedical engineering;  career path and 
responsibility of biomedical engineer;  Introduction to design thinking and problem solving methods in 
engineering; basic interpersonnal communication; introduction to writing and presentation 

214-231 อเิลก็ทรอนิกส์ทำงกำรแพทย์ 3((3)-0-6) 
Medical Electronics 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 212-131 หลกักำรอเิลก็ทรอนิกส์ 
คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้วงจรตรวจรู้ ตรวจวดั และตัวเร้าทางไฟฟ้า ขั้ วไฟฟ้าส าหรับ            

ชีวการแพทย ์วงจรปรับแต่งสัญญาณ อาทิ วงจรปรับชนั-ต าแหน่งศูนย ์วงจรกรอง วงจรขยายหลายภาคและ



วงจรแยกโดด การใชง้านและประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไทริสเตอร์ส าหรับการควบคุมตวัเร้าทางไฟฟ้า วงจรรวม
และการประยกุตใ์ชง้านส าหรับอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย ์ความปลอดภยัทางไฟฟ้า 
 Sensors transducers and actuators, characteristics and applications; biomedical electrodes; signal 
conditioners, zero-span, filtering, multistage amplifier, isolation circuits; thyristor devices and circuits, 
operations and its applications to drive actuator; ICs and its applications for functioning in the field of 
medical device and instruments; electric safety 
 
214-261 วิศวกรรมโรงพยำบำล 3((3)-0-6) 
 Hospital Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  212-201 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 2 
 หลกัการเบ้ืองตน้ของระบบงานวิศวกรรมในโรงพยาบาล ไดแ้ก่ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
และการจดัการในโรงพยาบาล ระบบทางวิศวกรรมส าหรับสถานท่ีต่าง ๆ ในโรงพยาบาลซ่ึงไดแ้ก่ ห้องผ่าตดั 
ห้องรังสี ห้องไอซียู ระบบท่อก๊าซ ระบบปรับอากาศ ระบบน ้ าดีและระบบน ้ าเสีย ระบบการขนส่งภายใน 
ระบบความปลอดภยัทางไฟฟ้าและระบบความปลอดภยัจากรังสีในอุปกรณ์ทางการแพทย ์ระบบบ ารุงรักษา
และซ่อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล  ระบบมาตรฐานทั้งระดับชาติและสากลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
 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; 
Maintenance and repair systems for medical devices and instruments in a hospital; the national and 
international standardization related with medical devices 
 
214-291   กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์                                        3((3)-0-6) 
               Data Communications and Computer Networking             
               แนะน าระบบเครือข่ายส่ือสารขอ้มูล สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเป็นชั้น โพรโทคอลแบบจุดถึงจุด
และการเช่ือมโยง ตวัแบบเวลาหน่วงส าหรับเครือข่ายขอ้มูล การควบคุมการเขา้ถึงตวักลาง การควบคุมการ
ไหลของกลุ่มขอ้มูล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายเฉพาะท่ี เครือข่ายสวิตชิง การจดัเส้นทางในเครือข่าย
ขอ้มูล ความมัน่คงของเครือข่าย สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ มาตรฐานการส่ือสาร 
              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  
 



214-301 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 1     1(0-3-0) 
 Biomedical Engineering  Laboratory I 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  212-201 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 2 
 การทดลองประมาณ 8 หวัขอ้สอดคลอ้งกบัวิชาบรรยายในภาคการศึกษานั้น 
 Approximately 8 laboratory experiments as corresponding to subjects in that semester 
 
214-371 ชีวกลศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 Biomechanics 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  321-121 หลกักำยวิภำคศำสตร์ 
 ทบทวนกลศาสตร์พื้นฐาน โครงสร้างส่วนประกอบและหน้าท่ีของเน้ือเยื่อชีวภาพต่าง  ๆ 
ส่วนประกอบและสมบติัเชิงกลของเลือดและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร กระดูกและ
กระดูกอ่อน เอ็นกลา้มเน้ือและเอ็นขอ้ต่อ การถ่ายโอนพลงังานและความร้อน ปัจจยัทางชีวกลศาสตร์ท่ีมีผล
กบัการท างานของร่างกาย หลกัการการยศาสตร์และกลศาสตร์การเคล่ือนไหว 
                 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; a 
principles of ergonomics and kinesiology 
 
214-372 วัสดุชีวภำพ 3((3)-0-6) 
 Biomaterial 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวสัดุเบ้ืองตน้ วสัดุชีวภาพ เช่น โลหะ เซรามิก และวสัดุพอลิเมอร์; 
คุณสมบติัวสัดุท่ีเขา้กนัไดท้างชีวภาพ คุณสมบติัท่ีแปรเปล่ียนของวสัดุในร่างกายและระหว่างการท าความ
สะอาด กรณีศึกษาการประยกุตใ์ชง้าน ความเสียหาย และการประกนัคุณภาพ 
                 Introduction to materials science and technology; metals, ceramics and polymeric materials used 
as biomaterials; biocompatibility; changes of materials in vivo and during sterilization; cases of application 
and of damage, quality assurance 
 
214-381 ชีวสถิติ  3((3)-0-6) 
 Biostatistics 
 แนะน าชีวสถิติ แหล่งท่ีมาของขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล การวดัค่ากลางและเปอร์เซ็นตไ์ทล ์ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนทางสถิติ การแจกแจงของขอ้มูล ความน่าจะเป็น การก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างขอ้มูล, การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์การถดถอย และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การ
วิเคราะห์อนุกรมทางเวลาเบ้ืองตน้ 



              Introduction to biostatistics; sources and presentation of data; measures of averages and 
percentiles; standard deviation and variance, data distribution, probability, sampling; hypothesis testing; 
correlation and regression analysis, introduction to time series analysis 
 
214-302 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 2        1(0-3-0) 
 Biomedical Engineering Laboratory II 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 214-301 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 1 
 การทดลองประมาณ 8 หวัขอ้สอดคลอ้งกบัวิชาบรรยายในภาคการศึกษานั้น 
 Approximately 8 laboratory experiments as corresponding to subjects in that semester 
 
214-304 อุปกรณ์และเคร่ืองมือวัดทำงกำรแพทย์    3((3)-0-6) 
 Medical Devices and Instruments 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 212-204 เคร่ืองมือวัดและกำรวัดทำงไฟฟ้ำ 
 ทบทวนสรีระและกายวิภาคของมนุษย ์สัญญาณชีวภาพ อาทิ คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณไฟฟ้า
กลา้มเน้ือ สัญญาณไฟฟ้าสมอง การรบกวนและการแปลกปน อุปกรณ์ส าหรับระบบไหลเวียนเลือด อุปกรณ์
ส าหรับระบบหัวใจ อุปกรณ์ส าหรับระบบหายใจ อุปกรณ์ส าหรับภาพทางการแพทย์ อุปกรณ์ส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์การบ ารุงรักษา เสถียรภาพและความปลอดภยัทางการแพทย  ์
 Review of human anatomy and physiology; bio-signals, ECG, EMG, EMG, noise and artifact; 
devices in blood circulation; devices in cardiology and cardiac assist; devices in respiration; devices in 
medical imaging, devices in medical laboratory, maintenance system, reliability and medical safety 
 
214-307  กำรเตรียมโครงงำน     1(0-2-1) 
 Project Preparation 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 213-321 ชุดวิชำปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับกำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนสุขภำพ   
 การเตรียมขอ้เสนอโครงงาน การเขียนเอกสารทางเทคนิค ทบทวนความรู้เบ้ืองตน้และคน้ควา้ใน
หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน การเขียนขอ้เสนอโครงงาน และ การน าเสนอหัวข้อโครงงาน รวมถึงการเสริม
ทกัษะด้านต่างๆเพื่อใช้ในการเตรียมไปฝึกงานหรือสหกิจ เช่น การส่ือสารและมนุษยสัมพนัธ์ การพฒันา
บุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงานเพื่อการท างานในอนาคต รวมถึงหลกัการ แนวคิด และ
กระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ 
 Prepare project proposal; technical documentation; preliminary review and research on project’s 
related topics; proposal report writing; project proposal presentation and improve many kinds of skills such 
as communications; human relations; personality development; presentations techniques; report writing for 
future work; including principles, concepts and processes of cooperative education; related rules and 



regulations; basic knowledge and techniques in job application; basic knowledge and techniques in 
working 
 
214-300  กำรฝึกงำน                                                                                                     ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง 
 Practical Training 
 เง่ือนไข :     สถำนภำพนักศึกษำช้ันปีท่ี 3 
               การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานท่ีภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้ค วาม
เห็นชอบ มีก าหนดเวลา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาต่าง ๆ 
มาแลว้รวม  หน่วยกิตสะสมไดไ้ม่ต ่ากวา่ 77 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  77  credits  (third-year students) 
 
214-407 โครงงำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 1  3(0-9-0) 
 Biomedical Engineering Project I 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:   214-302 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 2   และ  214-307 กำร
เตรียมกำรโครงงำน 
                นกัศึกษาแต่ละคนตอ้งท าโครงงานหน่ึงโครงงาน ซ่ึงเนน้การศึกษาคน้ควา้ ออกแบบและสร้าง หรือ
การตรวจสอบการทดลอง   นกัศึกษาตอ้งแสดงความคิดริเร่ิมและเป็นผูด้  าเนินการแกปั้ญหาต่างๆเองเป็นส่วน
ใหญ่  นกัศึกษาตอ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงงานเป็นระยะ 
               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 โครงงำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์   3(0-9-0) 
 Biomedical Engineering Project II 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:   214-407 โครงงำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 1 หรือ 214-400 สหกจิศึกษำ 
                ต่อเน่ืองจากวิชา 214-401 โครงงานวิศวกรรมชีวการแพทย ์1 โดยเป็นการด าเนินงานต่าง ๆ ไป
จนกระทัง่เสร็จโครงงาน หรือ ต่อเน่ืองจากวิชา 214-400 สหกิจศึกษา โดยเก่ียวเน่ืองกบัความรู้ท่ีไดจ้ากการ
ปฏิบติังานในรายวิชาสหกิจศึกษา รวมทั้งเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
                Continuation of 214 -401  Project I to the final stage or continuation of 214 -400  Cooperative 
Education to carry out a project associated with the cooperative education including the final report 
writing-up 
 



214-400  สหกจิศึกษำ                                6(0-40-0) 
 Cooperative Education 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:   214-302 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 2  
                 การปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในสาขาท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการจดัท าโครงงาน รายงานฉบับสมบูรณ์และการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน โดยมี
ชัว่โมงการท างานเตม็เวลาในสถานประกอบการรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 120 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 project and full report submission and presentation at least 120  working days 
or a semester 
 
214-401 เคร่ืองมือส ำหรับห้องผ่ำตัดและหอผู้ป่วยวิกฤติ  3((3)-0-6) 
 Operation room and I.C.U instruments 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  214-304 อุปกรณ์และเคร่ืองมือวัดทำงกำรแพทย์ 
                ทบทวนการเวชปฏิบติัส าหรับการประเมินผูป่้วย เคร่ืองมือติดตามสัญญาณชีพ เคร่ืองช่วยหายใจ 
เคร่ืองดมยาสลบ ปอด-หัวใจเทียม เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าชในเลือด เคร่ืองสะทอ้นภาพเสียงหัวใจ เคร่ืองตดัจ้ี
ไฟฟ้า เคร่ืองกระตุกหวัใจ ไตเทียม แนะน าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัและการจดัการทรัพยากร 
              Reviews clinical intervention and assessment; vital sign monitoring, respirator and ventilator, 
anaesthesia machine, heart-lung machine, blood-gas analyser, echocardiography, electrical surgery, 
defibrillator hemodialyzer, introduction to preventive maintenance and facility management 
 
214-421 ภำพทำงกำรแพทย์   3((3)-0-6) 
 Medical Imaging 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข 
                 แนะน าหลักการและวิธีการสร้างภาพภายในของร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรค การใช้รังสีเอกซ์    
อลัตราซาวน์ แมกเนติกเรโซแนนซ์ ซีที การอธิบายและการแปลภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพ ระบบสอง
มิติและคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง การรับรู้ภาพและมิติของสี การชกัตวัอย่างและการควอนไทซ์สัญญาณภาพ  
การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ  การลดขอ้มูลภาพ ประโยชน์และขอ้จ ากดัของวิธีการสร้างภาพแบบต่าง ๆ  
การประยกุตใ์ชก้ารประมวลภาพเชิงเลขกบัปัญหาทางการแพทย ์
                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 



214-422 ภำพเชิงเรโซแนนซ์แม่เหลก็ 3((3)-0-6) 
 Magnetic Resonance Imaging 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 212-251 ทฤษฎีสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 
               บทน า นิวเคลียสเรโซแนนซ์แม่เหล็ก การสร้างภาพในสนามแม่เหล็ก คอนทราสต์ แหล่งของ
ส่ิงรบกวนและอาร์ติแฟกต ์การน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงคลินิก 
              Introduction; nuclear magnetic resonance; image formation; contrast; sources of noise and 
artifacts; instrumentation and clinical aspects 
 
214-423 กำรประมวลผลภำพระดับโมเลกุลและทำงชีววิทยำ 3((3)-0-6) 
 Molecular and Biological Image Processing 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข 
               แนะน าการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายดิจิทลัระดบัโมเลกุลและทางชีววิทยา 
ภาพดิจิทลัระดบัโมเลกุลและทางชีววิทยา กระบวนการปรับแต่งภาพดว้ยจุดภาพ การปรับแต่งรูปภาพดว้ย
การกรอง ขอบและพื้นผิวของวตัถุ การกรองลกัษณะกายรูปวิทยาของวตัถุ การวดัและการระบุบริเวณท่ีสนใจ 
การแสดงภาพผลลพัธ์ และการวิเคราะห์เชิงสถิติทางชีววิทยา 
              Introduction image programming for molecular and biological digital images; molecular and 
biological digital images; point operations; filters; edges and contours; morphological filters; 
measurements and regions of interest; image output visualization; biological statistics analysis 
 
214-451 แม่เหลก็ไฟฟ้ำชีวภำพ 3((3)-0-6) 
 Bioelectromagnetism 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 212-251 ทฤษฎีสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 
               กรอบแนวคิดเก่ียวกบัแม่เหล็กไฟฟ้าชีวภาพ พิกดัคาร์ทีเซียน พิกดัทรงกลม สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
ความเข้ากันได้ทางแม่ เหล็กไฟฟ้า สัญญาณรบกวนแม่ เหล็กไฟฟ้า มาตรฐานความเข้ากันได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า เซลล์ประสาทและกลา้มเน้ือ สมการเนินสท์ คุณสมบติัเยื่อหุ้มเซลล์ แหล่งพลงังานไฟฟ้า
ชีวภาพ ตวัน าไฟฟ้าชีวภาพ การท างานดา้นไฟฟ้าของเน้ือเยื่อประสาท ระบบขั้วต่อวดัคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ การ
วดัการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเชิงความตา้นทานไฟฟ้า ภาพตดัขวางเชิงความตา้นทานไฟฟ้า 
               Concept of bioelectromagnetism; Rectangular coordinate; Spherical coordinate; Electromagnetic 
fields; Electromagnetic compatibility/ interference; EMC standard; Nerve and muscle cell; Nernst 
equation; Active behavior of membrane; Bioelectric sources and conductors; Electric activity of neural 
tissue; ECG lead systems; Impedance plethysmography; Impedance Tomography 
 
 



214-461 กำรบริหำรบริภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และโรงพยำบำล 3((3)-0-6) 
 Management of Medical Equipment and Hospitals  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  214-261 วิศวกรรมโรงพยำบำล 
                 มาตรฐานและข้อก าหนดบริภัณฑ์ทางการแพทยแ์ละโรงพยาบาล ข้อก าหนดและขั้นตอนการ
บ ารุงรักษา การวางแผนการบ ารุงรักษา การวิเคราะห์และการควบคุมขอ้บกพร่อง การบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง 
การทดสอบและบ ารุงรักษาตามตารางเวลา การบ ารุงรักษาแบบทวีผล การวดัผลและการวิเคราะห์ผลการ
บ ารุงรักษาด้วยหลักวิศวกรรม การควบคุมบริภัณฑ์บ ารุงรักษา การวิเคราะห์จุดคุ ้มทุน มาตรฐานความ
ปลอดภยัและความเขา้กนัไดก้บัระบบสากล 
                 Standards and requirements of medical devices and hospitals; Maintenance requirements and 
procedures; Maintenance plan; Defect analysis and control Self-maintenance; Scheduled testing and 
maintenance; Increased maintenance; Measurement and analysis of maintenance results with engineering 
principles; Device control and maintenance; Breakeven analysis; Safety standards and compatibility with 
international systems 
 
214-462 วิศวกรรมฟ้ืนฟู 3((3)-0-6) 
 Rehabilitation Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 212-201 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 2 
                 เวชปฏิบัติและหัตถการส าหรับประเมินหน้าท่ีคงเหลืออยู่ของอวยัวะด้อยสมรรถนะ อุปกรณ์
ปฏิสัมพนัธ์กับร่างกาย อุปกรณ์ช่วยเหลือผูบ้กพร่องการเคล่ือนท่ีและอารยสถาปัตย ์กายอุปกรณ์และกาย
อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์กายภาพบ าบดั อุปกรณ์ช่วยเหลือผูบ้กพร่องการมองเห็น อุปกรณ์ช่วยเหลือผูบ้กพร่อง
การไดย้นิ หุ่นยนตช่์วยฟ้ืนฟู อภิปรายเคร่ืองมือและเทคโนโลยกีารบ าบดัชั้นสูง 
                 Clinical examination and practice to evaluate the remaining function of disability; human-
interface device; assistive technology in mobility aids and universal design; prosthetic and orthotic 
devices; physical therapy devices; visually impaired devices; hearing impaired devices; rehabilitation 
robotic; application of therapeutic devices in rehabilitation engineering technology seminar 
 
214-471 อวัยวะเทียม 3((3)-0-6) 
 Artificial Organs 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  214-372 วัสดุชีวภำพ 
                 ทบทวนกลศาสตร์วสัดุและคุณสมบติัเชิงกลของเน้ือเยื่อ อนันตกริยาของโปรตีน การตอบสนอง
ต่อภูมิคุม้กนั การอกัเสบ การติดเช้ือ และผสานบาดแผล ความเขา้กนัไดท้างชีวภาพ การยึดตรึงในศลัยกรรม
กระดูกและขอ้ ขอ้เข่าและขอ้สะโพกเทียม หัวใจเทียม หลอดเลือดเทียม ไตเทียม นวตักรรมและกรณีศึกษา
ในงานเชิงวิศวกรรมอวยัวะเทียม 



                Reviews mechanic of materials and mechanical properties of tissues; protein-surface reactions; 
immunity response, inflammation, infection and would healing; biocompatibility; orthopedic fixation, knee 
and hip replacement, artificial heart; angioplasty and stenting, artificial kidney, advance topics and case 
studies in the artificial organ engineering  
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
212-001 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง   ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีม  ทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่าง
สาขาวิชา  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 
 
212-101 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1 1(0-3-0) 
 Electrical Engineering Laboratory I 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 
 การทดลองเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า และระบบส่ือสารเบ้ืองตน้ 
 Laboratory experiments in basic electrical circuits, electrical appliances, electrical measuring 
instruments and communication systems 
 
212-111 วงจรไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Circuits 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 
 สัญญาณและตวัแบบวงจร องค์ประกอบวงจร กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรความ
ตา้นทาน การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเม็ช ความเป็นเชิงเส้นและหลกัการซ้อนทับ วงจรสมมูลและ
ทฤษฎีวงจร องค์ประกอบสะสมพลงังาน วงจรอนัดับหน่ึงและอันดับสอง ผลตอบสนองธรรมชาติและ
ผลตอบสนองตามแหล่งจ่าย ภาวะชัว่ครู่ และสถานะอยูต่วั การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัในสถานะอยู่
ตวั  ค่าเฉล่ียและค่าประสิทธิผล  เทคนิคเฟเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์  การวิเคราะห์ก าลงัไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั วงจรสามเฟส 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 
 
212-131 หลกักำรอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 
 Principles of Electronics 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 
 อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า รอยต่อพีเอ็น ไดโอดชนิดต่างๆ ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์
สนามไฟฟ้า คุณลกัษณะกระแส แรงดนัและคุณลกัษณะทางความถ่ีของอุปกรณ์ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรไดโอด การประยุกต์ใช้ไดโอดการไบอัสวงจรทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรท่ีใช้
ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์และการประยกุตใ์ชง้าน 
 Semiconductor devices; PN junction; diodes; bipolar-junction transistor and field-effect 
transistors; device current-voltage and frequency characteristics; analysis and design of diode circuits; 
diode applications; biasing transistor circuits; analysis and design of transistor circuits; operational 
amplifier and its applications 
 
212-181 สมกำรเชิงอนุพนัธ์และเวกเตอร์แคลคูลสั 3((3)-0-6) 
 Differential Equation and Vector Calculus 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-112 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับท่ีหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับท่ีสองท่ีมี
สัมประสิทธ์ิเป็นคา่คงตวั การแปลงลาปลาซและการประยกุตฟั์งกช์นัหลายตวัแปร อนุพนัธ์ของฟังกช์นัหลาย 
ตวัแปร ปริพนัธ์หลายชั้น แนะน าเวกเตอร์แคลคูลสั ระบบพิกดัเชิงขั้ว ระบบพิกดัทรงกระบอก และ ระบบ
พิกดัทรงกลม แนะน าสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 
 Ordinary differential equations of first order and first degree; second order ordinary differential 
equations with constant coefficients; Laplace transforms and its applications; function of multiple 
variables; derivatives of functions of multiple variables; multiple integrals; introduction to vector calculus; 
polar, cylindrical and spherical coordinate systems; introduction to partial differential equation 
 
 
 
 
 
 



212-190 ปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) 
 Microprocessor Laboratory I 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกร 
 การโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองตน้ องค์ประกอบวงจรและรีจิสเตอร์ อินพุตแบบดิจิตลั 
เอาทพ์ุตแบบดิจิตลั การแปลงค่าแอนาล็อกเป็นดิจิทลั ตวัจบัเวลาและตวันบั การมอดูเลตความกวา้งของพลัส์ 
แนะน าการขดัจงัหวะ โครงงานขนาดเลก็ท่ีใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ 
 Basic microprocessor programing; hardware modules and registers; digital input; digital output; 
analog-to-digital conversion; timer and counter; pulse width modulation; introduction to interrupt; mini 
project with microprocessor 
 
212-191 ระบบดิจิทัล 3((3)-0-6) 
 Digital Systems 
 ระบบจ านวนและรหัส การด าเนินการเชิงตรรกะและเกตเชิงตรรกะ พีชคณิตของบูล การเปล่ียนรูป
และการท านิพจน์เชิงตรรกะให้เป็นรูปอย่างง่าย วิธีการท าให้มีพจน์น้อยท่ีสุด การใช้แผนผงั การใช้ตาราง 
วงจรตรรกะเชิงจดัหมู่ ตวัเขา้รหัสและตวัถอดรหัส มลัติเพลกเซอร์และดีมลัติเพลกเซอร์ วงจรตรรกะเชิง
ล าดบั ฟลิปฟลอป วงจรนับและรีจิสเตอร์ถ่ายโอน ผงัสถานะและตารางสถานะ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรตรรกะเชิงล าดบั อุปกรณ์สามสถานะ 
 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 
 
212-201 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 2 1(0-3-0) 
 Electrical Engineering Laboratory II 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-101 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1 
 การทดลองเก่ียวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า และ
ระบบส่ือสาร 
 Laboratory experiments in electronic circuits, electrical measuring instruments, electric 
machines and communication systems 
 
 
 



212-203 โครงงำนขนำดเลก็ 1(0-3-0) 
 Mini Project 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-201 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 2 
 การท าโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นกลุ่ม ฝึกการออกแบบและการคิดเป็นระบบ และการ
เขียนรายงานและการน าเสนอผลงาน 
 A small electrical engineering team project; practice design process and system thinking; report 
writing and presentation 
 
212-204  เคร่ืองมือวัดและกำรวัดทำงไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Electrical Instruments and Measurements 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-111 วงจรไฟฟ้ำ 
 หน่วยและมาตรฐานการวดัทางไฟฟ้า การจ าแนกและลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือวดั การวิเคราะห์
การวดั การวดักระแสและแรงดนัแบบกระแสตรงและกระแสสลบัโดยใช้เคร่ืองมือวดัแบบแอนะล็อกและ
แบบดิจิทลั การวดัก าลงัไฟฟ้า ตวัประกอบก าลงั และพลงังานไฟฟ้า การวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า ค่าความ
เหน่ียวน าไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้า การวดัค่าความถ่ี 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 
 
212-205 ปฏิบัติกำรระบบควบคุม 1(0-3-0) 
 Control Systems Laboratory 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข  
 การฝึกปฏิบติัการและการจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เก่ียวกับระบบควบคุม เพื่อเสริม
ความรู้ทางทฤษฎีของระบบควบคุมเวลาต่อเน่ือง 
 Experimental works and computer-based simulation on control systems to reinforce the 
knowledge in continuous-time control systems 
 
 
 
 
 



212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข 5((4)-2-9) 
 Module : Signals and Systems and Numerical Simulation 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-181 สมกำรเชิงอนุพนัธ์และเวกเตอร์แคลคูลสั  
 แนะน าสัญญาณและระบบ การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรเปล่ียนตามเวลาท่ีต่อเน่ืองทางเวลา
ในโดเมนเวลา คอนโวลูชัน การแสดงสัญญาณโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์ท่ีต่อเน่ืองทางเวลา การแปลงฟูเรียร์ท่ี
ต่อเน่ืองทางเวลา การแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรเปล่ียนตามเวลาท่ีไม่ต่อเน่ืองทาง
เวลาในโดเมนเวลา คอนโวลูชนั การแสดงสัญญาณโดยใชอ้นุกรมฟูเรียร์ท่ีไม่ต่อเน่ืองทางเวลา การแปลงฟู
เรียร์ท่ีไม่ต่อเน่ืองทางเวลา การชักตวัอย่างและการควอนไทซ์ การแปลงแซด  การเขียนโปรแกรมจ าลอง
เชิงเลขและการประยกุตใ์ชง้านทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า 
 Introduction to signals and systems; time domain analysis of linear time invariant continuous 
time systems; continuous time convolution; continuous time Fourier series; continuous time Fourier 
transform; Laplace transform; time domain analysis of discrete time systems; discrete time convolution; 
discrete time Fourier series; discrete time Fourier transform;  sampling and quantization; Z-transform; 
numerical simulation and applications for electrical engineering 
 
212-242 ระบบควบคุมเวลำต่อเน่ือง 3((3)-0-6) 
 Continuous-Time Control Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข 
 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ แผนภาพบล็อก ระบบอนัดับหน่ึงและระบบอนัดบัสอง 
ผลตอบสนองในโดเมนเวลา การควบคุมวงเปิดและวงปิด การควบคุมป้อนกลบัและความไว การรบกวน 
ชนิดของระบบควบคุมป้อนกลบั หลักการและเง่ือนไขของการมีเสถียรภาพ วิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพ 
โลกสัของราก การตอบสนองเชิงความถ่ี แผนภาพโบเด เกณฑ์เสถียรภาพของไนควิสต์ เสถียรภาพสัมพทัธ์ 
การออกแบบตวัควบคุม 
 Mathematical modeling of systems; block diagrams; first and second order systems; time domain 
response; open-loop and closed-loop control; feedback control and sensitivity; disturbances; types of 
feedback control; concepts and conditions of system stability; methods of stability analysis; root locus; 
frequency response; Bode plot; Nyquist stability criterion; relative stability; controller design 
 
212-251 ทฤษฎีสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Electromagnetic Field Theory 
 เวกเตอร์แคลคูลสั สนามไฟฟ้าและความเขม้สนามไฟฟ้า พลงังานและศกัยไ์ฟฟ้า ตวัน า ไดอิเล็ก
ตริก และ ค่าการเก็บประจุ ปัญหาในดา้นสนามไฟฟ้าสถิต การพาและการน ากระแส สนามแม่เหล็กคงท่ี แรง
แม่เหลก็ และ การเหน่ียวน าแม่เหลก็ไฟฟ้า 



 Vector calculus; 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 
 
212-290 ปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์ 2 1(0-3-0) 
 Microprocessor Laboratory II 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-190 ปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์ 1 
 การขดัจงัหวะ รูปแบบการส่ือสารระหว่างโปรเซสเซอร์ การส่ือสารแบบอนุกรมประเภทต่างๆ 
โครงงานขนาดเลก็ท่ีใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ 
 Interrupts; multi-processors communication protocols; different serial peripheral interfaces and 
protocols;  mini project with microprocessor system 
 
212-344 กำรออกแบบระบบควบคุมเชิงโมเดล 3((3)-0-6) 
 Model-Based Control System Design 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข 
 แนะน าระบบควบคุมโดยใชก้ารออกแบบเชิงโมเดล สัญญาณเวลาเตม็หน่วย เทคนิคของการแปลง
แซด ระบบชกัตวัอยา่งขอ้มูล แบบจ าลองของระบบเตม็หน่วยของฟังกช์นัถ่ายโอนแบบต่อเน่ือง การวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบเต็มหน่วย การออกแบบระบบควบคุมเชิงโมเดลในระบบสมองกลฝังตวั การจ าลองการ
ท างานแบบโมเดลในลูป การจ าลองการท างานแบบฮาร์ดแวร์ในลูป การจ าลองการท างานแบบตัว
ประมวลผลในลูป การจ าลองการท างานแบบตวัตน้แบบในลูป การตรวจสอบและทดสอบ 
 Introduction to digital control system using model based design; discrete-time signals; z-
transform technique; sampled-data systems; discrete equivalent of continuous transfer functions; stability 
analysis of discrete-time system; implementation of digital control systems in embedded systems; model-
in-loop simulation; hardware-in-loop simulation; processor-in-loop simulation; prototype-in-loop 
simulation; verification and validation 
 
212-382 พชีคณิตเชิงเส้นและกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
 Linear Algebra and Introduction to Data Analysis 
 แนะน าพีชคณิตเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ค่า
ลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ การประยกุตใ์ชง้านพีชคณิตเชิงเส้นเบ้ืองตน้ทางดา้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล การลดขนาดของขอ้มูล การจดักลุ่มของขอ้มูล การจ าแนกขอ้มูล 



 Introduction to linear algebra; vector space; linear mapping; matrices and determinants; 
eigenvalues and eigenvectors; introduction to linear algebra application for data analysis; dimensionality 
reduction; data clustering; data classification 
 
212-394 ภำษำกำรสร้ำงแบบจ ำลองระบบ 3((3)-0-6) 
 Systems Modeling Language 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกร 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาการสร้างแบบจ าลองระบบ กรอบการสร้างแบบจ าลองระบบ แพค็เกจ
และโครงสร้างโมเดล แผนภาพความต้องการ การใช้แผนภาพกรณี แผนภาพกิจกรรม บล็อกนิยาม
ไดอะแกรม บล็อกไดอะแกรมภายใน แผนภาพสถานะของเคร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการตดัแบบไขวแ้ละ
การวิเคราะห์แบบจ าลอง แผนภาพขอ้จ ากดัและพารามิเตอร์ แผนภาพล าดบั 
 Introduction to SysML; systems modeling framework; packages and model structure; 
requirements diagrams; use case diagrams; activity diagrams; block definition diagram; internal block 
diagrams; state machine diagrams; cross cutting relationships and model analysis; constraints and 
parametric diagrams; sequence diagrams 
 
212-395 โครงสร้ำงข้อมูลและอลักอริทึม 3((3)-0-6) 
 Data Structure and Algorithms 
 แนะน าโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม แถวล าดบั สแตก คิว อลักอริทึมการเรียงล าดบั เซตแบบ  
ไดนามิกและการคน้หา อลักอริทึมการแบ่งแยกและเอาชนะ กราฟและการท่องไปในกราฟ อลักอริทึมเชิง
ละโมบ การโปรแกรมแบบพลวตั พหุนามและเมทริกซ์ ปัญหาแบบเอ็นพีบริบูรณ์ อลักอริทึมแบบขนาน  
อลักอริทึมแบบปรับเปล่ียนได ้ปัญหาของการหาค่าท่ีเหมาะสม อลักอริทึมส าหรับงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า 
การแกอ้ลักอรึทึมดว้ยเคร่ืองมือทางดา้นวิศวกรรม 
 Introduction to data structure and algorithm; array, stack, queue, sorting algorithms; dynamic 
sets and searching; divide-and-conquer algorithms; graphs and graph traversals; greedy algorithms; 
dynamic programming; polynomials and matrices; NP-complete problems; parallel algorithms; adaptive 
algorithms; optimization problems; algorithms for electrical engineering; algorithm solving using 
engineering tool 
 
 
 
 
 



212-443 กำรประมวลผลสัญญำณดิจิตอลสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Digital Signal Processing 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข 
              แนะน าการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล, การออกแบบตวักรองสัญญาณแบบ FIR และ IIR, ตวักรอง
แบบปรับตวั แนะน าการประมวลผลสัญญาณสุ่มและการใชข้อ้มูลทางสถิติในการประมวลผลสัญญาณ , การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลาและการประมาณค่าตวัแปร , ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณ
ดิจิตอลสมยัใหม่ 
                  Introduction to Digital Signal Processing; FIR and IIR filter design; adaptive filter; introduction 
to random and statistics signal processing; time series analysis and parameter estimation; modern DSP 
applications 
 
212-537  กำรออกแบบวงจรรวมแอนะลอ็กส ำหรับชีวกำรแพทย์    3((3)-0-6) 
 Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical Applications 
               วงจรและระบบไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยีวงจรรวม โมเดลของทรานซิสเตอร์ วงจรซีมอสท่ี
ท างานในช่วงวีคอินเวอร์สชนั เทคนิคการออกแบบท่ีใชแ้รงดนัและก าลงังานต ่า วงจรกรอง วงจรขยาย วงจร
แปลงขอ้มูล การเช่ือมโยงขอ้มูล การเช่ือมโยงไร้สายแบบตวัเหน่ียวน าสถาปัตยกรรมของระบบไร้สาย วงจร
ส าหรับตวัรับและส่งไร้สาย การส่ือสารผา่นร่างกายมนุษย ์
                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, human-body 
communications 
 
212-541  กำรออกแบบระบบสมองกลฝังตัว 3((3)-0-6) 
 Embedded System Design  
                แนะน าระบบสมองกลฝังตวั การพฒันาระบบสมองกลฝังตวัดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาษาซี
ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ บสัส่ือสารส าหรับการเช่ือมต่อเครือข่ายอุปกรณ์  การควบคุมอุปกรณ์และ
กลไกบริการการขดัจงัหวะ การเขียนโปรแกรมส าหรับระบบสมองกลฝังตวั การโมเดลโปรแกรมดว้ยยูเอ็ม
แอล  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 
 



212-564 กำรรู้จ ำรูปแบบ 3((3)-0-6) 
 Pattern Recognition 
               แนะน าการรู้จ ารูปแบบ การจดัเตรียมขอ้มูล การจ าแนกประเภทขอ้มูล การจดัการขอ้มูลหลงัการ
ประมวลผล ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน 
               Introduction to pattern recognition; data preprocessing; pattern classification; data 
postprocessing; pattern recognition applications 
 
212-567 คอมพวิเตอร์วิทัศน์ 3((3)-0-6) 
 Computer Vision 
               แนะน าคอมพิวเตอร์วิทศัน์ การจดัเตรียมขอ้มูลส าหรับคอมพิวเตอร์วิทศัน์ การตรวจจบัภาพ การ
ติดตามภาพ การรู้จ าภาพ การประยกุตใ์ชง้านคอมพิวเตอร์วิทศัน์ 
               Introduction  to  computer  vision;  image  preprocessing  for  computer  vision; image detection; 
image tracking; image recognition; computer vision applications 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
225-341 เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม 3((3)-0-6) 
 Engineering Economy 
                หลกัการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ แนวความคิดเก่ียวกบัตน้ทุน ค่าของเงินท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา ค่าเส่ือมราคา การประเมินโครงการ การเปรียบเทียบและการเลือกทางเลือก มูลค่าปัจจุบนั มูลค่าราย
ปี อัตราผลตอบแทนภายในและอัตราผลตอบแทนภายนอก ผลประโยชน์ต่อเ งินลงทุน การวิเคราะห์
จุดคุม้ทุน การทดแทนทรัพยสิ์น การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน การประมาณภาษีเงินได ้
การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในยคุอุตสาหกรรม 4.0 การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหา
จากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม 
               Principles of engineering economy; cost concepts; time value of money; break even analysis; 
depreciation; evaluating a project; comparison and selection among alternatives; present worth, annual 
worth; benefit-cost ratio analysis; internal rate of return, external rate of return; replacement analysis; 
decision making  under uncertainty and risk; income tax evaluation; applications of engineering economy 
in an era of industry 4 .0 ; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration 
with industrial partners 
 
 
 
 



225-452 กำรจัดกำรธุรกจิส ำหรับวิศวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 3((3)-0-6) 
 Business Management for Engineer and Entrepreneurship 
                ประเภทของผูป้ระกอบการ การประเมินศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การคน้หาแนวคิดธุรกิจ  
การประเมินโอกาสทางธุรกิจ  การจัดท าแผนธุรกิจ การบริหารการผลิต การตลาดและการเงินส าหรับ
ผูป้ระกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์
จริงของสถานประกอบการพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม การติดตามพฤติกรรมการท า งานของ
ผูป้ระกอบการ 
               Type of entrepreneur; entrepreneurship appraisal; business idea generation; business opportunity 
analysis; business model canvas; production management; marketing and finance for entrepreneur; 
business ethics; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration with 
industrial partners; job shadowing of entrepreneur 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
 Into Engineering World 
                พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิคการวิเคราะห์และการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ การท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 
               Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engineering career 
path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis and solving; teamwork; 
presentation techniques 
 
200-112 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer 
                อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ ฟังกช์นัและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังกช์นั การประยกุต์
ของอนุพนัธ์ ปริพนัธ์ของฟังกช์นั การประยกุตข์องปริพนัธ์ 
               Mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; derivatives of functions; 
applications of derivatives; integration of functions; application of integrals 
 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer 
                หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคล่ือนท่ี งานและโมเมนต์ อนุภาคและ
วตัถุเกร็ง พลงังานและโมเมนตมั 



               Units; physical quantities and vectors; force system and motions; work and moment; particles and 
rigid bodies; energy and momentum 
 
200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer 
                สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและความปลอดภยั สมบติัทางกายภาพของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพนัธ์ ปฎิกิริยาเคมีและสมดดุล กรด -เบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 
เทอร์โมไดนามิกส์ 
               Chemical in daily life and safety; physical properties of solid, liquid and gas; gas law; law of 
mass and stoichiometry; reaction and equilibrium; acid-base; electrochemistry; thermodynamics 
 
200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering 
                ไฟฟ้าสถิต แม่ เหล็ก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบ้ืองต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าจริง และก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตวัประกอบกาลงั การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั 
การคิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส ระบบไฟฟ้าสามเฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
               Electrostatics; magnetism; DC circuit analysis; voltage, current and power; basic electrical 
components; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and reactive power; power factor; 
power factor correction; single-phase electricity bill; three-phase systems; transformers; introduction to 
electric machinery; electric generators and motors; introduction to electrical instruments 
 
200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming 
                หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ชนิดขอ้มูลพื้นฐานตวัแปรค่าคงท่ีตวัด าเนินการและนิพจน์ ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ การท างานตามล าดบั การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า การตรวจแกจุ้ดบกพร่อง 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงเพื่อประยุกตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้นวิศวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรม 
               Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; electronic data 
processing 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; debugging; program design and development with applications 
to engineering problems using a high level programming language; programming practices 
 
200-117 พื้นฐำนกำรเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing 
                ความส าคญัของการเขียนแบบวิศวกรรม เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีใช ้การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยกุต ์การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออ
บลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตดั การก าหนด
ขนาดและรายละเอียดอ่ืน ๆ ในแบบงานเขียนแบบวิศวกรรม 
               The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; lettering; line types 
and standards; applied geometry; pictorial drawing, oblique drawing, isometric drawings, orthographic 
drawing; freehand sketches; section drawing, dimensioning and descriptions in engineering drawing 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
กลุ่มสำระท่ี 1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
                ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
การวิเคราะห์ การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีระดบับุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดบั
ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 
               Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’ s philosophy and sustainable development; an 
analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or 
community sectors in local and national level 
 
 388-100  สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
  Health for All 
               หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จ าลอง 
ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองต้นของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวยั แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 



               Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated  situation; 
common mental health problems, warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health 
promotion; first aid 
 
212-001 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
               การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
               The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind 
 
กลุ่มสำระท่ี 2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
               บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การอยูร่่วมกนัภายใตส้ังคมพหุวฒันธรรม 
               Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; 
living together in a multicultural society 
 
950-102 ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
              การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับ และ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการท างาน การแกปั้ญหาร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์ การ
ใชชี้วิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย   
              Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding and 
respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in diversity 
 
กลุ่มสำระท่ี 3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
               การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท า
แนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 



               Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business 
opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 
กลุ่มสำระท่ี 4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน และกำรรู้ดิจิทัล 
200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love 
               สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษส่ิงแวดลอ้มใน
ปัจจุบนัสถานการณ์การใช้น ้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวนั สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะมูล
ฝอย วิธีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
               Current situation of world environment, natural resources for living; current pollution in 
community; current situation of water usage and impact from daily life; current situation of air pollution 
and solid waste; natural resources and pollution management 
 
200-107 กำรเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life 
               แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ , แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยุคใหม่ , การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตอย่างชาญฉลาด, หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยุกต์ใช้งาน แนะน าโปรแกรม
ประยกุตท่ี์จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
               Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication technology; 
smart internet usage; introduction to Internet of Things; introduction to program applications for 21st 
century skills 
 
กลุ่มสำระท่ี 5 กำรคิดเชิงระบบ กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
กลุ่มสำระท่ี 5.1 กำรคิดเชิงระบบ 
315-202 กำรคิดกบักำรใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 
               นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล 
การใหเ้หตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวตักรรม 
              The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of 
thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
 
 
 



895-011 กำรคิดเพ่ือสร้ำงสุข 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking 
              ความคิดกบัความสุข รูปแบบการคิด นานาทศันะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง รูปแบบความสุข ความคิด
เชิงบวก ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสัมพนัธ์ และการประยกุตรู์ปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตและการท างาน 
             Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; positive 
thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles in living and 
working 
 
895-012 กำรคิดเชิงบวก 2((2)-0-4) 
 Positive Thinking 
              การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทกัษะในการด าเนินชีวิตและจุดมุ่งหมายของการ
มีชีวิต 
               Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 
 
กลุ่มสำระท่ี 5.2 กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
322-100 ค ำนวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
 The Art of Computing 
              คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต อตัราดอกเบ้ียค่ารายปี การรวบรวม
และจดัการขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 
              Mathematics in surroundings; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection 
and management data; introduction to data analysis and presentation 
 
895-010 กำรคิดกบัพฤติกรรมพยำกรณ์ 2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
              การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
              Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior prediction 
 
กลุ่มสำระท่ี 6 ภำษำและกำรส่ือสำร 
890-002 ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
 Everyday English 
              การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพื่อจับใจความส าคัญและ
รายละเอียดไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 



              Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details; 
grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 
 
890-003 ภำษำองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
 English on the Go 
              การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อความเขา้ใจ การสรุปความและการ
ตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
              English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication in various contexts 
 
890-004 ภำษำองักฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 English in the Digital World 
              การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยคุดิจิทลั การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและอ่าน
อยา่งมีวิจารณญาณ 
              Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and reading 
texts through speaking and writing 
 
890-005 ภำษำองักฤษเชิงวิชำกำร 2((2)-0-4) 
 English for Academic Success 
              การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อ
แสดงความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวิจารณญาณ 
              English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 
 
กลุ่มสำระท่ี 7 สุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
กลุ่มสำระท่ี 7.1 สุนทรียศำสตร์ 
895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
               ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นดว้ยขิม
ไทย 
               Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice; playing Song Chan or moderate 
rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 



 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร ำ 1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing 
              เพลงพื้นบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพื้นบา้น ร ากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว เพลง
เตน้ร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 
               Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance; Kieo Khao Song; Ten 
Kam Ram Khieo Song; Ngu Kin Hang Song 
 
895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song 
              เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบจงัหวะต่าง ๆ 
กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพื้นฐาน 
              Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion 
instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic 
traditional Thai music 
 
895-023 กตีำร์ 1((1)-0-2) 
 Guitar 
               กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีตา้ร์ 
เพลงสมยันิยม 
              Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
 
895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) 
 Ukulele 
             อูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ 
เพลงสมยันิยม 
               Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
 
895-025 ฮำร์โมนิกำ 1((1)-0-2) 
 Harmonica 
               ฮาร์โมนิกาขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของฮาร์
โมนิกาเพลงสมยันิยม 
              Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular music 



895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection 
              สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์ภาพสะทอ้นทางวัฒนธรรมจากภาพยนตร์
และละคร 
               Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection from the 
film and drama 
 
895-027 อรรถรสภำษำไทย 1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language 
               ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การส่ือความหมายได้ตาม
วตัถุประสงค ์
               Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as 
intended 
 
895-028 กำรวำดเส้นสร้ำงสรรค์ 1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
               วาดเส้นจากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเส้น 
               Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
 
340-162 สุนทรียศำสตร์กำรถ่ำยภำพ 1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
              แสง สี และเงา; การจดัองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
สุนทรียในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพ
เพื่อการส่ือสาร 
               Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental photography; 
aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in photography 
for communication 
 
กลุ่มสำระท่ี 7.2 กฬีำ 
895-030 ว่ำยน ้ำ 1((1)-0-2) 
 Swimming 
               การเคล่ือนไหวกบัว่ายน ้ า กิจกรรมว่ายน ้ า การน ากิจกรรมวา่ยน ้าไปใชส้ร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั 



               Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities for 
health promotion and social skills in daily life 
 
895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) 
 Tennis 
               การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
               Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance the 
health and social skills needed in everyday life 
 
895-032 บำสเกตบอล 1((1)-0-2) 
 Basketball 
               สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบ้ืองต้น กติกา 
มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
               Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of 
players and spectators; improve the quality of life 
 
895-033 กรีฑำ 1((1)-0-2) 
 Track and Field 
               การเคล่ือนไหวกบักรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั 
               Body movements for track and field; track and field activities; application of track and field 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-034 ลลีำศ 1((1)-0-2) 
 Social Dance 
               การเคล่ือนไหวกบัลีลาศ กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั 
               Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance activities 
for health promotion and social skills in daily life 
 
 
 



895-035 เปตอง 1((1)-0-2) 
 Petanque 
               การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใชเ้ปตองเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
ทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
               Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium to enhance 
the health and social skills needed in everyday life 
 
895-036 ค่ำยพกัแรม 1((1)-0-2) 
 Camping 
               ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของ
ค่ายกิจกรรมค่าย การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่ายพกัแรม การน าไปใช ้
              Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of camping; 
camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; application of the skills 
 
895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
 Badminton 
               การเคล่ือนไหวกับแบดมินตัน กิจกรรมแบดมินตัน การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริม
สุขภาพและทกัษะทางสังคมในชีวิตประจ าวนั 
               Body movements for badminton playing; badminton activities; application of badminton 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
 Table Tennis 
               กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือในการ
สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
               Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; 
application in daily life 
 
895-039 กำรออกก ำลงักำยเพ่ือสุขภำพ 1((1)-0-2) 
 Exercise for Health 
              วตัถุประสงค ์คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลงักาย สมรรถภาพ
ทางกาย หลกัเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักายการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 



              Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical fitness; 
criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
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