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1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย
Master of Engineering Program in Biomedical Engineering

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย)
Master of Engineering (Biomedical Engineering)
M.Eng. (Biomedical Engineering)

3. หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาและสรางงานวิจัยทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย เพื่อสรางวิศวกรระดับมหาบัณฑิตและ
เพื่อยกระดับความเปนอยูดานสุขภาพของชุมชนโดยประยุกตใชสหวิทยาการที่จะกอใหเกิดประโยชนตอ
สังคมและประเทศชาติอยางแทจริง
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
ผลิตวิศวกรระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทยที่มีคณ
ุ ภาพสูง มีความเขาใจ
เกี่ยวกับ วิศวกรรม ชีววิทยา และทางการแพทย เพื่อสรางงานวิจัยและพัฒนางานทางดานวิศวกรรมชีว
การแพทยตามความตองการของวงการอุตสาหกรรมทางการแพทย
หนวยงานวิจยั ทั้งของรัฐบาลและ
เอกชน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวของที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วในปจจุบัน
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5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 ซึ่งคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา และมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้
6.1 แผน ก แบบ ก 1
นักศึกษาสามัญ
6.1.1 สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย วิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส หรือสาขาวิชาตามประกาศของ
คณะวิศวกรรมศาสตร ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (ระบบ 4.00) หรือเทียบเทา
6.1.2
สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย วิศวกรรม
คอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิ ศวกรรมระบบควบคุ ม วิ ศ วกรรมการวั ด คุ ม วิศ วกรรมแมคคาทรอนิ ก ส ฟ สิก ส ป ระยุ ก ต ฟ สิ ก ส
คณิตศาสตรประยุกต สถิติประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาตาม
ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (ระบบ 4.00) หรือเทียบเทา
6.1.3 ผูมีประสบการณในการทําวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของดานวิศวกรรมชีวการแพทยโดยมีหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา
6.2 แผน ก แบบ ก 2
6.2.1 นักศึกษาสามัญ
6.2.1.1 สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมระบบ
ควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมสารสนเทศ หรือสาขาวิชาตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร
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6.2.1.2 สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย วิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมระบบ
ควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมสารสนเทศ ฟสิกสประยุกต ฟสิกส คณิตศาสตรประยุกต
สถิติประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาตามประกาศของคณะ
วิศวกรรมศาสตร
6.2.2 นักศึกษาทดลองเรียน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 ผานการสอบคัดเลือกตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
7.2 ใหเ ปน ไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล าเจาคุ ณทหารลาดกระบัง วา ดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
8. ระบบการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
8.1 ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สําหรับ
การศึกษาภาคฤดูรอน กําหนดใหมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต ทีม่ ีสัดสวนเทียบเคียงกัน
ไดกับการศึกษาภาคปกติ
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฎิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา 45 ชัว่ โมงตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
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8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามทีไ่ ดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1
หนวยกิต ระบบทวิภาค
8.2.5 การคนควาอิสระ ทีใ่ ชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชัว่ โมง ตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2.6 วิทยานิพนธ ทีใ่ ชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
ตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ปการศึกษา นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผล
ให เ ป นไปตามข อบั งคั บ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล าเจ า คุ ณทหารลาดกระบัง ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 (หมวด 11)
11.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษา
ให เ ป นไปตามข อบั งคั บ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล าเจ า คุ ณทหารลาดกระบัง ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 (หมวด 15)
11.2.1 เรียนครบจํานวนหนวยกิตและวิชาตามที่กาํ หนดของแตละหลักสูตรและ
11.2.2 ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดของหลักสูตร และ
11.2.3 ไดคาระดับคะแนนทุกรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรไมต่ํากวา C+ และ

5
11.2.4 ไดปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานความรูภ าษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนด และ
11.2.5 ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของหลักสูตร ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1 มีเงื่อนไขดังนี้
(1) มีการเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
(2) ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ (Journal
/ Transaction) ซึ่งเปนที่ยอมรับไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือ
(3) มีผลงานที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพหรือไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติซึ่งอาจตีพิมพเปน Letters หรือ Short paper ก็ได
หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งเปน
ที่ยอมรับไมนอยกวา 2 เรื่อง
แผน ก แบบ ก 2 มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) มีการศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยจะตองได
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และ
(2) มีการเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
(3) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal /
Transaction) หรือระดับชาติซึ่งอาจตีพิมพเปน Letters หรือ Short paper ก็ได หรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งเปนที่ยอมรับไมนอยกวา 1
เรื่อง
ทั้งนี้วารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการ ที่นักศึกษาลงตีพิมพหรือเสนอผลงานทางวิชาการ
เพื่อใชเปนเงื่อนไขในการขอสําเร็จการศึกษา จะตองผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ
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12. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา
*1. รศ. ดร.ชูชาติ ปณฑวิรจุ น วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (อุปกรณการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.E. (Biomedical Engineering), Worcester Polytechnic Institute (WPI), USA
Ph.D. (Biomedical Engineering), Drexel University, USA
*2. ผศ.ดร.สุพันธุ ตั้งจิตกุศลมั่น B.Eng. (Electrical Engineering),University of Pennsylvania, USA
M.S.EE. (Electrical Engineering), University of Wisconsin, USA
Ph.D. (Electrical Engineering),University of Wisconsin, USA
*3. ดร.ศิริเดช บุญแสง
วศ.บ. เกียรตินยิ มอันดับ 2 (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc. (Electrical Engineering),
The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST),
UK
Ph.D. Instrumentation (Biomedical),
The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST),
UK
4. รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Eng. (Electronics), Tokai University, JAPAN
D.Eng. (Electronics), Tokai University, JAPAN
5. ผศ.ดร.กิติพล ชิตสกุล
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
DEA. (Biomedical), University Technologie deCompienge, FRANCE
Docteur (Biomedical), University of Paris XII, FRANCE
( * หมายถึง อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร)

7
12.2

อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

1. ศ.ดร.วัลลภ สุระกําพลธร

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D. (Electronics),
University of Kent, UK

2. รศ.ดร.สมเกียรติ ศุภเดช

วศ.บ. เกียรตินยิ มอันดับ 1
(วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Eng. (Electronics),
Tokai University, JAPAN
D.Eng. (Electronics),
Tokai University, JAPAN

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Linear Integrated Circuit
(Bipolar Technology, MOS
Technology and GaAs
Technology)
- Digital Signal Processing and
Digital Filtering
- Computer Aided Circuit Design
2. ตําราเรียน Digital Signal
Processing
3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
1. งานวิจัย
- Design and Fabrication of
Semiconductor Devices
- Design & Fabrication of
Integrated Circuits
- Semiconductor Sensor Devices
- Switching Devices
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses

8
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

3. รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Eng. (Electronics),
Tokai University, JAPAN
D.Eng. (Electronics),
Tokai University, JAPAN

4. รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิรพิ ันธุ

B.Eng. (Electronics),
Kyoto University, JAPAN
M.Eng.
(Electrical & Communications
Engineering),
Tohoku University, JAPAN
D.Eng.
(Electrical & Communications
Engineering),
Tohoku University, JAPAN

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Biomedical Signal Processing
- Image Processing
- Medical Instrumentation
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
-Biomedical Engineering
Elective Courses
1. งานวิจัย
- Computer Communication
Networks
- Communication System
- Software Engineering
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses

9
ชื่อ-นามสกุล

5. รศ.ดร.กิตติ ไพฑูรยวัฒนกิจ

6. รศ.ดร.วิสุทธิ์ ฐิตริ ุงเรือง

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D. (Remote Sensing),
University of Dundee, UK
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Eng. (Solid State Electronics),
Tokai University, JAPAN
D.Eng. (Solid State Electronics),
Tokai University, JAPAN

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Digital Image Processing
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses

1. งานวิจัย
- Superconductor Device
- MOIS Devices
- Diamond Film Device &
Technology
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses

10
ชื่อ-นามสกุล

7. รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุมชวย

8. รศ.ดร.สุริภณ สมควรพาณิชย

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D.
(Electronics & Electrical
Engineering),
Imperial College,
University of London, UK
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc.
(Medical Electronics & Physics),
St.Barthomews’ Hospital Medical
College, University of London,
UK
Ph.D.
(Optical Electronics & Laser
Engineering),
Heriot-Watt University, UK

1. งานวิจัย
- Fast Algorithm
- Digital Signal Processing
- VLSI Design
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses

1. งานวิจัย
- Opto Electronics
- Laser & Laser Applications
- Medical Instrumentation
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering
Elective Courses
- Biomedical
Engineering Elective Courses
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ชื่อ-นามสกุล

9. รศ.ดร.สุรพันธุ เอื้อไพบูลย

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
D.Eng. (Electronics),
Tokai University, JAPAN

10. รศ. ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
D.Eng. (Electronics),
Osaka University, JAPAN
11. รศ.ดร.จริยา วงศเตชธรรม

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc. (Electrical Engineering),
Wichita State University, USA
Ph.D. (Electrical Engineering),
Wichita State University, USA

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Image Processing
- Microprocessor Applications
- Pattern Recognition
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
- Biomedical Engineering
Elective Courses
1. งานวิจัย
- CAD for VLSI
- Telecommunication and
Computer
- Computer Network
- Parallel Processing
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
1. งานวิจัย
- Control Theory and
Applications
- Electronic Design
- Signal Processing
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses

12
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

12. รศ.ดร.วรากร เกษมสุวรรณ

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.S.EE. (Electrical Engineering),
University of Pittsburgh, USA
Ph.D. (Electrical Engineering),
University of Pittsburgh, USA

1. งานวิจัย
- Semiconductor Device
Modeling
- Analog Integrated Circuits
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses

13. รศ.ดร.เติมพงษ เพ็ชรกูล

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
D.Eng. (Solid State Electronics),
Tokai University, JAPAN

14. รศ.สมศักดิ์ เชียรศริ ิกลุ

วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

1. งานวิจัย
- CMOS IC Technology
- Diamond & Carbon Devices
- Semiconductor Devices &
Sensors
2. ตําราเรียน
- Semiconductor Physics
- Semiconductor Devices
3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
1. งานวิจัย
- Silicon Sensors
- Hybrid IC
- Diamond Films and Devices
- Power Electronics
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
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ชื่อ-นามสกุล

15. รศ.จิรวัฒน ปานกลาง

16. รศ.พิชัย คูศิริวานิชกร

17. รศ.สุชาติ คูณทวีเทพ

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วท.บ. (ฟสิกส)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.S.E.E.
(Electrical Engineering),
Manhatton College, USA

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Semiconductor Devices
- Electronic System
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
1. งานวิจัย
- Biomedical Electronic
Instruments
- MRI Brain Image Analysis
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
1. งานวิจัย
- Electronics Applications
- Digital Signal Processing
- Microprocessor Applications
- Power Electronics Applications
(DC&AC Drive)
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
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ชื่อ-นามสกุล

18. รศ. ขนิษฐา แซตั้ง

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

19. รศ.ดร.อภินันท ธนชยานนท B.Eng. (Electronic Engineering),
Imperial College, University of
London, UK
M.Eng. (Electronic Engineering),
Imperial College, University of
London, UK
Ph.D. (Electronic Engineering),
Imperial College, University of
London, UK

20. รศ.ดร.ชูชาติ ปณฑวิรจุ น

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Electronics Circuits and Systems
- Microstrip Waveguide
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses

1. งานวิจัย
- High Performance Analogue
and Digital Integrated Circuit
Design for Video and Wireless
Communications
- Mixed-Signal Integrated
Circuit Design for Biomedical
Applications
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
1. งานวิจัย
- Biomedical Engineering
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (อุปกรณการแพทย)
- Medical Image Processing
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ตําราเรียน M.E. (Biomedical Engineering), 3. ภาระงานสอน
Worcester Polytechnic Institute - Engineering Elective Courses
(WPI), USA
- Biomedical Engineering
Ph.D. (Biomedical Engineering), Elective Courses
Drexel University, USA
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คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

21. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เนียมเจริญ

วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

1. งานวิจัย
- CMOS IC Design
- DMOS IGBT and Power
Devices
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses

22. ผศ.ดร.สุพันธุ ตั้งจิตกุศลมั่น

B.Eng. (Electrical Engineering),
University of Pennsylvania, USA
M.S.E.E.
(Electrical Engineering),
University of Wisconsin, USA
Ph.D. (Electrical Engineering),
University of Wisconsin, USA

1. งานวิจัย
- Biomedical Engineering
- Digital Signal Processing
- Medical Instrumentation
- Medical Image Processing
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
- Biomedical Engineering
Elective Courses
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23. ผศ.ดร.ยุทธนา คิดใจเดียว

24. ผศ.พลผดุง ผดุงกุล

25. ผศ.ประภากร สุวรรณะ

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D.
(Electronics & Electrical
Engineering), Imperial College,
University of London, UK
วท.บ. (ฟสิกส)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

1. งานวิจัย
- Biomedical Electronic
Instruments
- Neural Network
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
- Biomedical Engineering
Elective Courses
- Matrix Analysis
1. งานวิจัย
- Microprocessor Applications
- Data Communications
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
1. งานวิจัย
- Electronics Circuit and System
- High Frequency Circuit Design
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
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26. ผศ.พลศาสตร เลิศประเสริฐ

27. ผศ.ดร.กิติพล ชิตสกุล

28. ดร.กสิน วิเชียรชม

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
DEA. (Biomedical),
University Technologie de
Compienge, FRANCE
Docteur (Biomedical),
University of Paris XII,
FRANCE
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc. (Electrical Engineering),
George Washington University,
USA
Ph.D. (Electronics),
University of North Carolina,
USA

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Medical Instrumentation
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
1. งานวิจัย
- Biomedical Signal Processing
- Signal & Image Processing
- Medical Instrumentation
- Computing
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
- Biomedical Engineering
Elective Courses

1. งานวิจัย
- VLSI Design
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
- Biomedical
Engineering Elective Courses
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คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

29. ผศ.ดร.สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศกั ดิ์

B.Eng. (Electronics Engineering),
Nagoya University, JAPAN
M.Eng. (Physical Electronics),
Tokyo Institute of Technology,
JAPAN
Ph.D. (Electrical of Electronics
Engineering),
Tokyo Institute of Technology,
JAPAN
วศ.บ. เกียรตินยิ มอันดับ 2
(วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc. (Electrical Engineering),
The University of Manchester
Institute of Science and
Technology (UMIST), UK
Ph.D.
Instrumentation (Biomedical),
The University of Manchester
Institute of Science and
Technology (UMIST), UK

30. ดร.ศิริเดช บุญแสง

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Solar Cells
- Semiconductor Devices
- Thin-film Technology
- Carbon Nanotubes
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Engineering Elective Courses
1. งานวิจัย
- Instrumentation
- Biomedical Photonics
- Optical Based Sensors and
Applications
- Photoacoustic sensors and
Applications
- Ultrasonic Techniques in
Biomedical and Non Destructive
Evaluation (NDE)
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Biomedical Engineering
Elective Courses
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13. จํานวนนักศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2551
5
5
-

2552
5
5
10
5

ปการศึกษา
2553
5
5
10
5

2554
5
5
10
5

2555
5
5
10
5

2552
10
10
20
10

ปการศึกษา
2553
10
10
20
10

2554
10
10
20
10

2555
10
10
20
10

แผน ก แบบ ก 2
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2551
10
10
-

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1

สถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

14.2

อุปกรณ
14.2.1 อุปกรณที่มีอยูแ ลว
1. เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
2. ไมโครคอมพิวเตอรพรอมซอฟตแวร
3. เครื่องสรางภาพตัดขวางทางการแพทย
4. เลเซอรและชุดทดลองทางแสง
5. ชุดทดลองการวัดและการวิเคราะหสัญญาณอัลตราซาวด
6. ชุดทดลองการวัดและการวิเคราะหไมโครเวฟสําหรับการแพทย
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14.2.2 อุปกรณที่ตองการเพิม่ ในอนาคต
1. ซอฟตแวรใชในการคํานวณและจําลองแบบตาง ๆ
2. เครื่องมือวัดเที่ยงตรงสูง
3. เลเซอรที่ใหแสงแบบพัลซและชุดวัดแสง
4. เครื่องวิเคราะหสัญญาณเชิงความถี่ชนิดความถี่สูงมาก
5. ออสซิโลสโคปสําหรับสัญญาณความถีส่ ูงมาก
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15. หองสมุด
จํานวนทรัพยากรสารนิเทศ
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถิติจํานวนทรัพยากรสารนิเทศ
ชื่อหองสมุด

สํานักหอสมุดกลาง
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
หองสมุดคณะ
วิทยาศาสตร
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาเขตชุมพร
รวม

จํานวนหนังสือ จํานวนวารสาร จํานวนวารสาร
จํานวน
จํานวนโสตทัศนวัสดุ
ปจจุบัน
(ชื่อเรื่อง)
เย็บเลม
หนังสือพิมพ
(มวน, แผน, ตลับ)
(เลม)
(เลม)
(ชือ่ เรื่อง)
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ วีดีโอ ซีดีรอม เทป
เทป
คาสเซ็ท
83,329 50,784 1,380 299 3,345 4,201 17
2 2,868 12,745 1,391
23,146 30,318 38
156 449 5,066 11
2
417
16,435 22,584 91
72
401 12,778 9
2
17
10
23,269

9,996

252

144

2,788 2,303

7

1

36

-

-

7,357

19,683

107

201

133

1,347

6

1

-

-

-

30,609 12,032

261

86

771

345

8

1

-

-

-

4,741

83

16

238

253

6

1

17

354

-

974

8,125 26,293

4
68

1
11

4,404

8,959 2,721 13
197,845 152,522 2,225

3,355 13,109 1,391

สถิติ เดือน สิงหาคม 2551
ที่มา : สํานักหอสมุดกลาง
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รายชือ่ ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดกลางมีใหบริการ ประจําปงบประมาณ 2551
ลําดับ
ที่
1

ชื่อฐานขอมูล
AIP/APS Journal

ขอบเขตของเนื้อหา
ครอบคลุมสาขาวิชาฟสิกส (Physics)

AIP : American Institute of Physids
APS : American Physical Socity
2

ASCE : American Society of Civil Engineers

ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engneering)

3

ASME Online 2008

ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering)

4

ASTM International Standards and ASTM Journal ฐานขอมูลมาตรฐานครอบคลุมเนื้อหา Cement &
Concrete, Iron and Steel Products, Construction,
Electrical Insulation and Electronics, Textiles,
Petroleum Products, Lubricants, and Fossil Fuels,
Plastics, Rubber, Medical Devices and Implants
เปนตน

5

Blackwell Synergy

ครอบคลุมสาขาวิชา Agricultural and Animal Sciences,
Business, Economics, Finance, Accounting,
Mathematics and Statistics, Engineering, Computing
and Technology, Health Science, Humanities, Law,
Life and Physical Sciences, Medicine, Social and
Behavioral Science, The Arts

6

CAB Abstracts on CAB Direct Plus Fulltext

ครอบคลุมเนื้อหาดานวิทยาศาสตรชีวภาพ รวมถึงวิชา
การเกษตร ปาไม การเพาะพันธุพืช วิศวกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สัตวแพทย
กีฎวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และเศรษฐศาสตรการ
เกษตร
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7

CABI Primary Journal Online 2008

ครอบคลุมสาขาวิชา Nutrition Science & Life Sciences

8

Knovel E-book

ครอบคลุมสาขาวิชาการยึดติด, เครื่องหุมหอ, วัตถุกัน
รั่วและหมึก, เทคโนโลยีเรดาหและการบิน, ชีวเคมี,
ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมเซรามิก, เคมี
และวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟา
และพลังงาน, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, วิทยาการอาหาร,
วิศวกรรมเครื่องกล, โลหะ, เภสัช, เครื่องสําอาง,
พลาสติกและยาง, ความปลอดภัย, สุขภาพและอนามัย,
สิ่งทอ

9

AAAS : Science Online & ScienceNow

ครอบคลุมเนื้อหาดาน Science & Policy, Medicine,
Diseases, Chemistry, Geophysic/Geochemistry,
Physics

10

Access Science (Mcgraw-Hill's)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11

ACS Online + ACS New Titles

ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีประยุกต/วิศวเคมี, ชีวเคมี/
เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมี, เคมีอินทรีย, เภสัชศาสตร,
พอลิเมอรและวัสดุศาสตร

12

ACS Legacy Archives

ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีประยุกต/วิศวเคมี, ชีวเคมี/
เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมี, เคมีอินทรีย, เภสัชศาสตร,
พอลิเมอรและวัสดุศาสตร

13

Annual Reviews

ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science
และ Social Science

14

Cambridge Journals Online

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร สังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร

15

Project Euclid Prime

ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต,
วิทยาการคอมพิวเตอร, ตรรกศาสตร, คณิตศาสตรเชิง
ฟสิกส, คณิตศาสตร, สถิติและความเปนไปได
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16

Proquest Agriculture Journals

ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตรและสาขาวิชาที่เกีย่ วของ
เชน สัตวศาสตร, พืชศาสตร, ปาไม, การประมง,
เศรษฐศาสตรการเกษตร, อาหารและโภชนาการ

17

SIAM e - Journals

ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต,
และวิทยาศาสตรการคํานวณ

18

Springer e - Books Year 2007 Collection

ครอบคลุมสาขาวิชา Architecture Designe and Art,
Business and Economics, Computer Science,
Engineering, Biomedical and Life Science,
Behavioral Sciences, Chemistry & Material
Science, Earth & Environmental Science,
Humanities, Social Science & Law, Medicine,
Physics & Astronomy

19

Morgan & Claypool

เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสสาขาวิชา
วิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวของรวบรวมจากหนังสือ
จํานวน 100 รายชื่อ

20

E-Book (หนังสือภาษาไทย)

เปนฐานขอมูลหนังสือภาษาไทยหมวดตางๆ คือ
กฎหมาย, การศึกษาภาษาศาสตรและวรรณคดี,
การเกษตรและชีววิทยา, การเมืองการปกครอง, กีฬา
ทองเที่ยว สุขภาพและอาหาร, คอมพิวเตอร, ธุรกิจ
เศรษฐศาสตรและการจัดการ, ประวัติศาสตรและ
อัตชีวประวัติ, วิทยาศาสตร, ศาสนาและปรัชญา,
ศิลปะและวัฒนธรรม, เทคโนโลยี วิศวกรรม
อุตสาหกรรม, นวนิยาย นิทาน, รวมทั้งหมวดทั่วไปจาก
หนังสือจํานวน 569 เลม

25
21

Academic Search Elite

ครอบคลุมสาขาวิชา Computer Sciences, Engineering,
Physics, Chemistry, Language and Linguistics, Arts &
Literature, Medical Sciences, Ethnic Studies

22

ACM Digital Library

ครอบคลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Dissertation Abstract Online

เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาโท, เอก
จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมยุโรป
ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา 1,000 แหง

23

H.W. Wilson

ครอบคลุมสาขาวิชา Applied Science &
Technology, Art, Business, Education, General,
Science, Humanities, Library and Information
Scinece, Socieal Science, Law, General Interest
และ Biological & Agricultural Science

24

IEEE

ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา, วิทยาการ
คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

ISI Web of Science

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร, มนุษยศาสตร,
สังคมศาสตร

25

Springer Link

ครอบคลุมสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และทางการแพทยรวมถึงสาขาวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร เชน Behavioral Science, Computer
Science, Biomedical and Life Science, Business
and Economics, Mathematics and Statistics,
Chemistry and Materials Science, Medicine,
Chinese Library of Science, Russian Library of
Science, Humanities, Social Science and Law,
Physics and Astronomy, Earth and Environmental
Sciences, Engineering

26

26

Science Direct

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ

27

E-BOOK DAO Fulltext

ฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกของสถาบันการศึกษาที่ไดรบั การรับรองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงสถาบัน
การศึกษาจากทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา มากกวา
1,000 แหง จากทุกสาขาวิชา

28

E-BOOK NetLibrary

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ทั้งหมด 8,561 ซึ่งเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อ
5,962 ชื่อ

29

E-BOOK Springer

ครอบคลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตร (Scientific),
เทคนิค (Technical) และการแพทย (Medical)
จํานวน 1,359 ชื่อ

30

Thai Digital Collection

บริการสืบคนฐานขอมูลฉบับเต็ม ซึ่งเปนเอกสาร
ฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย
รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ

31

KMITL Undergraduate Thesis Online

บริการฐานขอมูลปริญญานิพนธระดับปริญญาตรีของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

16. งบประมาณ
ใชงบประมาณประจําป หมวดคาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน และครุภัณฑของคณะวิศวกรรมศาสตร
ที่ใชในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรนี้ เฉลี่ยคาใชจาย 91,164 บาท/คน/ป
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสูตร

36
36

หนวยกิต
หนวยกิต

17.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธเปนหลัก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
2
หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ (ระเบียบวิธีวจิ ัย ไมนับหนวยกิต)
3
หนวยกิต
รวม
36
หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ และการศึกษา
รายวิชา แผนการศึกษาแบบ ก 2 ตลอดหลักสูตรจะตองมีการทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
สัมมนา 2 หนวยกิต และเรียนรายวิชาไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต ดังนี้
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
2
หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ (ระเบียบวิธีวจิ ัย ไมนับหนวยกิต)
3
หนวยกิต
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
9
หนวยกิต
วิชาคํานวณและคณิตศาสตร
6
หนวยกิต
วิชาชีวการแพทย
3
หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะวิศวกรรมชีวการแพทย
15
หนวยกิต
วิชาแกน
6
หนวยกิต
วิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร
3
หนวยกิต
วิชาเลือกทางวิศวกรรมชีวการแพทย
6
หนวยกิต
รวม
36
หนวยกิต
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17.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
01317671
01317672
01317673
01317674

วิทยานิพนธ 1
THESIS 1
วิทยานิพนธ 2
THESIS 2
วิทยานิพนธ 3
THESIS 3
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
6 (0-18-0)
9 (0-27-0)
9 (0-27-0)
12 (0-36-0)

หมวดวิชาสัมมนา 2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
01317681
สัมมนา 1
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
01317682
สัมมนา 2
1 (0-2-0)
SEMINAR 2
หมวดวิชาบังคับ 3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
01317691
ระเบียบวิธวี ิจยั
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
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แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาวิทยานิพนธ (THESIS COURSES) 12 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
01317501
วิทยานิพนธ 1
3 (0-9-0)
THESIS 1
01317502
วิทยานิพนธ 2
3 (0-9-0)
THESIS 2
01317503
วิทยานิพนธ 3
3 (0-9-0)
THESIS 3
01317504
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0)
MASTER THESIS
หมวดวิชาสัมมนา 2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
01317681
01317682

สัมมนา 1
SEMINAR 1
สัมมนา 2
SEMINAR 2

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
1 (0-2-0)
1 (0-2-0)

หมวดวิชาบังคับ 3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
01317691

ระเบียบวิธวี ิจยั
RESEARCH METHODOLOGY

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
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หมวดวิชาพืน้ ฐาน (FUNDAMENTAL COURSES)
วิชาคณิตศาสตรและการคํานวณ (MATHEMATICS & COMPUTATION) 6 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
01317125
ระเบียบวิธกี ารคํานวณ
3 (3-0-6)
COMPUTATIONAL METHODS
01317127
คณิตศาสตรประยุกต
3 (3-0-6)
APPLIED MATHEMATICS
01317128
การวิเคราะหเมตริกซ
3 (3-0-6)
MATRIX ANALYSIS
01317130
กระบวนการและตัวแปรสุม
3 (3-0-6)
RANDOM VARIABLES AND PROCESSES
01317531
การวิเคราะหขอ มูลเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
STATISTICAL DATA ANALYSIS
01317532
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
3 (3-0-6)
DIFFERENTIAL GEOMETRY
01317533
การวิเคราะหโดยใชวธิ ีไฟไนตเอลิเมนต
3 (3-0-6)
FINITE ELEMENT ANALYSIS
01317534
การจําลองแบบเชิงคณิตศาสตร
3 (3-0-6)
MATHEMATICAL MODELING
วิชาชีวการแพทย (BIOMEDICAL COURSE) 3 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
01317535
สรีรวิทยาสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย
3 (3-0-6)
PHYSIOLOGY FOR BIOMEDICAL ENGINEER
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หมวดวิชาเฉพาะวิศวกรรมชีวการแพทย 15 หนวยกิต
(BIOMEDICAL ENGINEERING COURSES)
วิชาแกน (CORE COURSES)
6 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
01317541
ฟสิกสชีวภาพ
3 (3-0-6)
BIOPHYSICS
01317542
พื้นฐานทางวิศวกรรมชีวการแพทย(บังคับเรียน)
3 (3-0-6)
PRINCIPLES OF BIOMEDICAL ENGINEERING(COMPULSURY)
01317543
อุปกรณการแพทย
3 (3-0-6)
MEDICAL INSTRUMENTATION
01317544
การประมวลสัญญาณทางชีวการแพทย
3 (3-0-6)
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING
01317545
ระบบภาพทางการแพทย
3 (3-0-6)
MEDICAL IMAGING SYSTEM
วิชาเลือกทางวิศวกรรมชีวการแพทย
6 หนวยกิต
(BIOMEDICAL ENGINEERING ELECTIVE COURSES)
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
01317561
กลศาสตรชีวภาพ
3 (3-0-6)
BIOMECHANICS
01317562
วัสดุทางชีวภาพ
3 (3-0-6)
BIOMATERIALS
01317563
ทฤษฎีและการประยุกตคลืน่ เหนือเสียงทางการแพทย
3 (3-0-6)
ULTRASOUND THEORY AND APPLICATIONS IN MEDICINE
01317564
การออกแบบอุปกรณทางการแพทยขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED BIOMEDICAL INSTRUMENTATION DESIGN
01317565
การประมวลผลภาพทางการแพทย
3 (3-0-6)
MEDICAL IMAGE PROCESSING

32
01317566

01317567
01317568
01317569

แบบจําลองทางคณิตศาสตรและทางคอมพิวเตอร
ของระบบทางสรีรวิทยา
MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING OF
PHYSIOLOGICAL SYSTEMS
การประยุกตใชงานของคอมพิวเตอรในดานการแพทย
APPLICATIONS OF COMPUTERS IN MEDICINE
ไบโออิมพิแดนซและไบโออิเล็กทริกซิตี
BIOIMPEDANCE AND BIOELECTRICITY
เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมชีวการแพทย
SELECTED TOPICS IN BIOMEDICAL ENGINEERING

3 (3-0-6)

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

วิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร (ENGINEERING ELECTIVE COURSES) 3 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
01317131
อุปกรณสารกึง่ ตัวนําเบื้องตน
3 (3-0-6)
BASIC SEMICONDUCTOR DEVICES
01317132
การออกแบบวงจรอุปมานขัน้ สูง
3 (3-0-6)
ADVANCED ANALOG CIRCUIT DESIGN
01317133
การประมวลสัญญาณเต็มหนวย
3 (3-0-6)
DISCRETE SIGNAL PROCESSING
01317134
อิเล็กทรอนิกสทางแสง
3 (3-0-6)
OPTOELECTRONICS
01317140
เทคนิคการออกแบบวงจรความถี่สูง
3 (3-0-6)
HIGH FREQUENCY TECHNIQUES
01317147
เลเซอรอเิ ล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
LASER ELECTRONICS
01317150
เรื่องคัดสรรทางวงจรอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN ELECTRONIC CIRCUITS
01317152
การวิเคราะหโครงขายไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
COMPUTER AIDED NETWORK ANALYSIS

33
01317155
01317161
01317165
01317167
01317170
01317171
01317172
01317173
01317174
01317177
01317178
01317179
01317188
01317189
01317192

การคํานวณแบบขนาน
3 (3-0-6)
PARALLEL COMPUTING
การสื่อสารขอมูลและโครงขายคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
ทฤษฎีขาวสารขอมูล
3 (3-0-6)
INFORMATION THEORY
ทฤษฎีและการใชงานของการเขารหัสสัญญาณ
3 (3-0-6)
CODING THEORY AND APPLICATIONS
การวิเคราะหสัญญาณชีวภาพ
3 (3-0-6)
BIO-SIGNAL ANALYSIS
การแปลงเชิงตั้งฉากสําหรับการประมวลผลสัญญาณดิจติ อล
3 (3-0-6)
ORTHOGONAL TRANSFORM FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING
การประมวลผลภาพดิจิตอล
3 (3-0-6)
DIGITAL IMAGE PROCESSING
วิศวกรรมดิจิตอล
3 (3-0-6)
DIGITAL ENGINEERING
การจดจํารูปแบบ
3 (3-0-6)
PATTERN RECOGNITION
หัวขอพิเศษสําหรับการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-6)
RECENT TOPIC IN DIGITAL SIGNAL PROCESSING
คอมพิวเตอรกราฟฟก
3 (3-0-6)
COMPUTER GRAPHICS
หลักการและขัน้ ตอนวิธีสําหรับคอมพิวเตอรกราฟฟก
3 (3-0-6)
CONCEPTS AND ALGORITHMS FOR COMPUTER GRAPHICS
เรื่องคัดสรรทางอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN SEMICONDUCTOR DEVICES
การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก
3 (3-0-6)
VLSI DESIGN
การออกแบบวงจรลอจิกขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED LOGIC DESIGNS

34
01317198
01317199
01317581
01317582
01317583
01317584
01317585
01317586
01317587
01317588
01317589
01317590
01317591
01317592

การออกแบบวงจรรวมแบบอนาลอกและแบบผสมขั้นสูง
ADVANCED ANALOGUE AND MIXED-SIGNAL IC DESIGN
ไมโครอิเล็กทรอนิกสขั้นสูงสําหรับยานความถี่วิทยุ
ADVANCED RF MICROELECTRONICS
เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
SENSORS AND TRANSDUCERS
หลักการเทเลมิตรี
TELEMETRY PRINCIPLES
การสื่อสารดิจติ อล
DIGITAL COMMUNICATIONS
วงจรอิเล็กทรอนิกสเชิงอุปมาน
ANALOG ELECTRONIC CIRCUIT
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
POWER ELECTRONICS
โครงขายประสาทและทฤษฎีฟซซีเซ็ต
NEURAL NETWORKS AND FUZZY SET THEORIES
สัญญาณรบกวนและการสอดแทรกในระบบอิเล็กทรอนิกส
NOISE AND INTERFERENCE IN ELECTRONIC SYSTEMS
เครือขายสื่อสารคอมพิวเตอร
COMPUTER COMMUNICATIONS NETWORKS
ไมโครโพรเซสเซอร
MICROPROCESSORS
การออกแบบระบบดิจิตอล
DIGITAL SYSTEM DESIGN
หลักการสัญญาณสุม
RANDOM SIGNAL PRINCIPLES
การวิเคราะหสเปคตรอล
SPECTRAL ANALYSIS

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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17.4 ความหมายของรหัสประจํารายวิชา
รหัสวิชาที่ใชถูกกําหนดเปนตัวเลข 8 หลัก ดังตอไปนี้
รหัสตัวที่ 1, 2 ไดแกเลข 01 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร
รหัสตัวที่ 3, 4 ไดแกเลข 31 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย
รหัสตัวที่ 5
ไดแกเลข 7 หมายถึง ปริญญาโท
รหัสตัวที่ 6, 7, 8 ไดแกเลข …. หมายถึง ลําดับที่ของวิชา
17.5 แผนการศึกษา
17.5.1 นักศึกษาสามัญ แผน ก แบบ ก 1

รหัสวิชา
Code
01317671
01317691

รหัสวิชา
Code
01317672
01317681

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
First Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธ 1
6 (0-18-0)
THESIS 1
ระเบียบวิธวี ิจยั (ไมนับหนวยกิต)
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
รวม
6
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
First Year 2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธ 2
9 (0-27-0)
THESIS 2
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
รวม
9
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รหัสวิชา
Code
01317673
01317682

รหัสวิชา
Code
01317674

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
Second Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธ 3
9 (0-27-0)
THESIS 3
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 2
รวม
9
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Second Year 2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
12 (0-36-0)
MASTER THESIS
รวม
12
รวมตลอดหลักสูตร
36

37
นักศึกษาสามัญ แผน ก แบบ ก 2

รหัสวิชา
Code
01317xxx
013175xx
013175xx
01317681
01317691
01317501

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
First Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิชาคณิตศาสตรและการคํานวณ
3 (3-0-6)
MATHEMATICS & COMPUTATION
วิชาชีวการแพทย
3 (3-0-6)
BIOMEDICAL COURSE
วิชาเลือกทางวิศวกรรมชีวการแพทย
3 (3-0-6)
BIOMEDICAL ENGINEERING ELECTIVE COURSES
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
ระเบียบวิธวี ิจยั (ไมนับหนวยกิต)
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
วิทยานิพนธ 1
3 (0-9-0)
THESIS 1
รวม
12
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รหัสวิชา
Code
01317xxx
013175xx
013175xx
01317682
01317502

รหัสวิชา
Code
013175xx
01317xxx
01317503

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
First Year
2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิชาคณิตศาสตรและการคํานวณ
3 (3-0-6)
MATHEMATICS & COMPUTATION
วิชาเลือกทางวิศวกรรมชีวการแพทย
3 (3-0-6)
BIOMEDICAL ENGINEERING ELECTIVE COURSES
วิชาแกน
3 (3-0-6)
CORE COURSE
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 2
วิทยานิพนธ 2
3 (0-9-0)
THESIS 2
รวม
12
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
Second Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิชาแกน
3 (3-0-6)
CORE COURSE
วิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร
3 (3-0-6)
ENGINEERING ELECTIVE COURSES
วิทยานิพนธ 3
3 (0-9-0)
THESIS 3
รวม
9

39

รหัสวิชา
Code
01317504

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Second Year 2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0)
MASTER THESIS
รวม
3
รวมตลอดหลักสูตร
36

17.6 คําอธิบายรายวิชา
แผน ก แบบ ก1
หมวดวิชาวิทยานิพนธ (THESIS COURSES)
01317671
วิทยานิพนธ 1
6 (0-18-0)
THESIS 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้นักศึกษาตองทํางานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยเนน
ในหัวขอ ที่มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใช ประโยชนและขยายวิทยาการทางดานวิศวกรรมศาสตร
Prerequisite : None
This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision of
his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward new and useful results in
engineering sciences.
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01317672

วิทยานิพนธ 2
9 (0-27-0)
THESIS 2
วิชาบังคับกอน : 01317671 วิทยานิพนธ 1
วิชานี้นักศึกษาตองทํางานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยเนน
ความกาวหนาของเนื้อหาใหมากกวาวิทยานิพนธ 1
Prerequisite : 01317671 THESIS 1
This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision
of his/her advisor. The research should emphasize the progress of concept from THESIS 1.

01317673

วิทยานิพนธ 3
9 (0-27-0)
THESIS 3
วิชาบังคับกอน : 01317672 วิทยานิพนธ 2
วิชานี้นกั ศึกษาตองเสนอความกาวหนาของเนื้องานวิจัยมากกวาวิทยานิพนธ 2 ใหแก

อาจารยที่ปรึกษา
Prerequisite : 01317672 THESIS 2
This course provides a student to do a progressive research work under the supervision
of his/her advisor. The research should be proposed more than THESIS 2.
01317674

graduating.

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
12 (0-36-0)
MASTER THESIS
วิชาบังคับกอน : 01317673 วิทยานิพนธ 3
วิชานี้นักศึกษาตองทําการเสนอวิทยานิพนธของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
Prerequisite : 01317673 THESIS 3
This course is presented by the student who is working on his/her thesis before
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หมวดวิชาสัมมนา (SEMINAR COURSES) ไมนับหนวยกิต
01317681
สัมมนา 1
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วัตถุประสงคของวิชานี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตใน การอาน
ทําความเขาใจและ นําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดใหมีการเสนอผลงานซึ่งอาจจะไดจากการอาน
วิเคราะหบทความผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือเปนผลงานวิจัยของตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาตอผูฟงในกลุมและมีกรรมการประเมินผล
Prerequisite : None
This is the first in the series of required courses which must be taken consecutively by
master students. The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, understanding
and presenting the technical papers. The student must be assigned to have a presentation of research
papers or his/her research under the supervision of advisor to an audience and committee in a seminar.
01317682

สัมมนา 2
1 (0-2-0)
SEMINAR 2
วิชาบังคับกอน : 01317681 สัมมนา 1
วัตถุวัตถุประสงคของวิชานี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตในการ
อานทําความเขาใจและนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดใหมีการเสนอผลงานซึ่งไดจากสวนหนึ่ง
ของวิ ท ยานิ พ นธ ข องตนเองภายใตคํ า แนะนํ า ของอาจารยที่ ป รึ ก ษาตอ ผู ฟ ง ในกลุ ม และมี ก รรมการ
ประเมินผล
Prerequisite : 01317681 SEMINAR 1
The purpose of this course is to develop the students' ability in reading, understanding
and presenting the technical papers. The student must be assigned to have a presentation that is from a
part of his/her thesis under the supervision of advisor to an audience and committee in a seminar.
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หมวดวิชาบังคับ 3 หนวยกิต (RESEARCH COURSE) ไมนับหนวยกิต
01317691
ระเบียบวิธวี ิจยั
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิ ช านี้ จ ะมี ก ารบรรยายในเนื้ อ หาการออกแบบการทดลอง เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารวิ จั ย ที่ ดี
ตัวอยางเชน การจําลองระบบดวยคอมพิวเตอร การใชเครื่องมือใหถูกตอง รวมทั้งการวางแผนโครงสราง
งานวิจัยโดยภาพรวม กอนจบวิชานี้นักศึกษาตองเขียนรางขอเสนอวิทยานิพนธเสนอตออาจารยผูควบคุม
วิชา
Prerequisite : None
This subject is a lecture class; the objective of this class is the design of research
infrastructure in order to obtain an outstanding research work for instance simulation, experimental setup
including research overall planning. To complete this course, draft of thesis proposal must be written and
presented to the lecturer.
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาวิทยานิพนธ (THESIS COURSES)
01317501

วิทยานิพนธ 1
3 (0-9-0)
THESIS 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้นักศึกษาตองทํางานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยเนน
ในหัวขอ ที่มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใช ประโยชนและขยายวิทยาการทางดานวิศวกรรมศาสตร
Prerequisite : None
This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision of
his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward new and useful results in
engineering sciences.
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01317502

วิทยานิพนธ 2
3 (0-9-0)
THESIS 2
วิชาบังคับกอน : 01317501 วิทยานิพนธ 1
วิชานี้นักศึกษาตองทํางานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยเนน
ความกาวหนาของเนื้อหาใหมากกวาวิทยานิพนธ 1
Prerequisite : 01317501 THESIS 1
This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision
of his/her advisor. The research should emphasize the progress of concept from THESIS 1.
01317503

วิทยานิพนธ 3
3 (0-9-0)
THESIS 3
วิชาบังคับกอน : 01317502 วิทยานิพนธ 2
วิชานี้นกั ศึกษาตองเสนอความกาวหนาของเนื้องานวิจัยมากกวาวิทยานิพนธ 2 ใหแก

อาจารยที่ปรึกษา
Prerequisite : 01317502 THESIS 2
This course provides a student to do a progressive research work under the supervision
of his/her advisor. The research should be proposed more than THESIS 2.
01317504

graduating.

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0)
MASTER THESIS
วิชาบังคับกอน : 01317503 วิทยานิพนธ 3
วิชานี้นักศึกษาตองทําการเสนอวิทยานิพนธของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
Prerequisite
: 01317503 THESIS 3
This course is presented by the student who is working on his/her thesis before
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หมวดวิชาสัมมนา (SEMINAR COURSES) ไมนับหนวยกิต
01317681
สัมมนา 1
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วัตถุประสงคของวิชานี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตใน การอาน
ทํา ความเขาใจและ นําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดใหมีการเสนอผลงานซึ่งอาจจะไดจากการ
อานวิเคราะหบทความผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ หรือเปนผลงานวิจัยของตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาตอผูฟงในกลุมและมีกรรมการประเมินผล
Prerequisite : None
This is the first in the series of required courses which must be taken consecutively by
master students. The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, understanding
and presenting the technical papers. The student must be assigned to have a presentation of research
papers or his/her research under the supervision of advisor to an audience and committee in a seminar.
01317682

สัมมนา 2
1 (0-2-0)
SEMINAR 2
วิชาบังคับกอน : 01317681 สัมมนา 1
วัตถุวัตถุประสงคของวิชานี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตในการ
อานทําความเขาใจและนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดใหมีการเสนอผลงานซึ่งไดจากสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธของตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาตอผูฟงในกลุมและมีกรรมการ
ประเมินผล
Prerequisite : 01317681 SEMINAR 1
The purpose of this course is to develop the students' ability in reading, understanding
and presenting the technical papers. The student must be assigned to have a presentation that is from a
part of his/her thesis under the supervision of advisor to an audience and committee in a seminar.
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หมวดวิชาบังคับ 3 หนวยกิต (RESEARCH COURSE) ไมนับหนวยกิต
01317691
ระเบียบวิธวี ิจัย
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิ ช านี้ จ ะมี ก ารบรรยายในเนื้ อ หาการออกแบบการทดลอง เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารวิ จั ย ที่ ดี
ตัวอยางเชน การจําลองระบบดวยคอมพิวเตอร การใชเครื่องมือใหถูกตอง รวมทั้งการวางแผนโครงสราง
งานวิจัยโดยภาพรวม
Prerequisite : None
This subject is a lecture class; The objective of this class is the design of research
infrastructure in order to obtain an outstanding research work. For instance, simulation, experimental
setup including research overall planning
หมวดวิชาพืน้ ฐาน (FUNDAMENTAL COURSES)
วิชาคณิตศาสตรและการคํานวณ (MATHEMATICS & COMPUTATION)
01317125

ระเบียบวิธกี ารคํานวณ
COMPUTATIONAL METHODS

3 (3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้จะกลาวถึงความรูพื้นฐานการวิเคราะห ผลเฉลยสมการเชิงเสนและเมทริกซผกผัน
ไดแก ระเบียบวิธีการกําจัดแบบเกาส ระเบียบวิธีแบบแยกสวนและระเบียบวิธีทําซ้ํา ผลเฉลยสมการไมเปน
เชิงเสนไดแก สมการพีชคณิต ระเบียบวิธีทําซ้ํา การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การคํานวณคาเจาะจงและ
เวกเตอรเจาะจง ระเบียบวิธีกําลัง การแปลงเมทริกซ การประมาณคาฟงกชันและการประมาณคาภาย
ในชวง ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ เทคนิคระเบียบวิธีการคํานวณไดแก การแปลงฟูริเยรแบบไมตอเนื่อง
การแปลงฟูริเยรแบบเร็ว การประมาณคาสเปคตัมแบบเร็ว การแยกสเปคตรอลและฟงกชันกอกําเนิดแบบ
สุม
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Prerequisite : None
This course includes fundamentals of analysis, linear equation solutions and inverse
matrix, Gaussian elimination, factorization method, iterative method, nonlinear equation solutions,
algebraic equation, iterative methods, error estimations, computations of eigen-value and eigen-vector,
power method matrix transformations, function approximation and interpolation method, ordinary
differential equation solutions, techniques of computational methods, discrete Fourier transform, fast
Fourier transform, fast spectral estimation, spectral factorization and dummy random generation.
01317127

คณิตศาสตรประยุกต
3 (3-0-6)
APPLIED MATHEMATICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้จะกลาวถึงวิธีการของฟงกชันแบบกรีน แคลคูลัสการแปรผัน วิธีการเรยล-ี ริตซ วิธี
กาเลอรคิน ผลตางสืบเนื่องและวิธีไฟไนตเอลีเมนต และการวิเคราะหเชิงซอน
Prerequisite : None
This course includes Green's function method, calculus of variations, Rayleigh-Ritz
method, Galerkin method, finite difference and finite element methods and complex analysis
01317128

การวิเคราะหเมตริกซ
3 (3-0-6)
MATRIX ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้จะกลาวถึงเวกเตอร อิสระเชิงเสน มิติหลัก การสงเชิงเสน การแปลงระบบพิกัด
การสรางและการดําเนินการทางเมทริกซ แรงค คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง มิติยอยไมเปลี่ยนแปลง
ตัวกําหนด การดําเนินการแนวทแยงมุมและรูปแบบบัญญัติ ทฤษฎีคาเลย-เฮมิลตัน ผลคูณภายใน รูปแบบ
กําลังสอง นอรม ฟงกชันเมทริกซ เมทริกซและสมการเชิงอนุพันธ
Prerequisite : None
This course studies about vectors, linear independence, basic dimensions, linear
mapping, coordinate transformations, matrix operations and formations, ranks, eigen values and eigen
vectors, invariant subspaces, determinants, diagonalization and canonical forms, Caley-Hamilton
theorem, inner products, quadratic forms, norms, matrix functions, matrix and differential equations.
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01317130

กระบวนการและตัวแปรสุม
3 (3-0-6)
RANDOM VARIABLES AND PROCESSES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้กลาวถึงพื้นฐานของทฤษฎีของความนาจะเปน ตัวแปรสุม และกระบวนการเฟนสุม
พรอมแนะนําการประยุกตใชในงานวิศวกรรมชีวการแพทย เนื้อหาวิชารวมถึงทฤษฎีความนาจะเปน ตัว
แปรสุม ความหนาแนน ฟงกชันของตัวแปรสุม เอ็กซเพคเตชัน และโมเมนท การประจายหลายตัวแปร
กระบวนการเฟนสุม ฟงกชันออโตคอรรีเลชัน การวิเคราะหสเปกตรัมของสัญญาณแรนดอม และระบบเชิง
เสนทีมีอินพุทแบบแรนดอม
Prerequisite : None
This course covers fundamentals of probability theory, random variables, and random
processes with applications to Biomedical Engineering. Topics include probability theory, random
variables, densities, functions of random variables, expectations and moments, multivariate distributions,
random processes, autocorrelation function, spectral analysis of random signals, linear systems with
random inputs

01317531

การวิเคราะหขอ มูลเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
STATISTICAL DATA ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้จะกลาวถึงหลักการพื้นฐานทางความนาจะเปนเชน คอมบินาทอริกส ตัวแปรแบบ
สุม และฟงกชั่นของตัวแปรแบบสุม การหาคาทางสถิติเชนคาเฉลี่ย โมเมนตและฟงกชั่นการเกิดโมเมนต
สวนทางสถิตินั้นก็จะกลาวถึงการกระจายแบบพิเศษตางๆ ความไมเทากัน ทฤษฎีเซนทรัลลิมิต หลักการ
พื้นฐานในการประมาณ การทดสอบสมมติฐ าน นอกจากนี้ยั งกลาวถึ งการวิเคราะหคาแวเรีย นซ และ
ฟงกชั่นถดถอยแบบเชิงเสน
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Prerequisite : None
This course studies about basic ideas of probability theory, combinatorics, random
variables and functions of random variables, means, moments, and generating functions, order statistics
and special distributions, inequalities and the central limit theorem, principles and engineering
applications of statistical inferences. The basic topics covered are parameter estimation, confidence
intervals, and hypothesis testing. Additional topics include analysis of variance (ANOVA) and linear
regression.
01317532

เรขาคณิตเชิงอนุพนั ธ
3 (3-0-6)
DIFFERENTIAL GEOMETRY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิ ช านี้ ศึก ษาเกี่ ย วกั บ เรขาคณิ ต เชิ งอนุพั นธ ของเสน โค ง และพื้ นผิ ว พิ กั ด ท อ งถิ่น แบบ
พื้นฐานแบบแรก แบบพื้นฐานแบบที่สอง การเรียงตัว พื้นที่ สูตรของเฟรเนท
การจับคูของเกาส
คุณสมบัติท่ีไมแปรผันทางเรขาคณิตภายในของเสนโคงและพื้นผิว Geodesics สัญลักษณChristoffel ทฤษฎีของ

Gauss และความโคงของ Gauss
Prerequisite : None

This course studies about local and global differential geometry of curves and surfaces,
local coordinates, first fundamental form, second fundamental form, orientation, area, Frenet´s formulas,
Gauss map, intrinsic geometric invariants of curves and surfaces, Geodesics, Christoffel symbols, Gauss'
theorem Egregium, and Gaussian curvature.
01317533

การวิเคราะหโดยใชวธิ ไี ฟไนตเอลิเมนต
3 (3-0-6)
FINITE ELEMENT ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับไฟไนตเอลิเมนตในหนึ่งมิติ เอลิเมนตรูปสามเหลี่ยมในลําดับแรก
สําหรับการแกปญหาที่เกี่ยวกับศักยไฟฟา สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา ไฟไนตเอลิเมนตสําหรับการอินทิ
เกรท เอลิเมนตแบบไมมีขอบเขต โจทยที่เกี่ยวของกับโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ในระบบปด และการ
หาคําตอบเชิงเลขของสมการ ไฟไนตเอลิเมนต
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Prerequisite : None
This course studies about finite element in one dimension, first-order triangular
elements for potential problems, electromagnetics of finite elements, complex elements for the scalar
Helmholtz equation, finite elements for integral operators, curvilinear, vectorial and unbounded elements,
time and frequency domain problems in bounded systems and numerical solutions of finite element
equations.
01317534

การจําลองแบบเชิงคณิตศาสตร
3 (3-0-6)
MATHEMATICAL MODELING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาถึงหลักการและวิธีการในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร การฟตแบบจําลอง การ
จําลองรูปแบบตอเนื่องและไมตอเนื่องของโมเดลแบบพลวัตร โมเดลแบบความนาจะเปน และโมเดลแบบ
หาคําตอบเหมาะสมที่สุด การจําลองทางการทดลองและทางการจําลองสราง การวิเคราะหทางมิติและสิมลิ ิ
จูต ฟงกชันกราฟเปนแบบจําลอง รวมถึงการตีความผลลัพธที่ไดจากแบบจําลองเปรียบเทียบกับขอมูลจริง
การพัฒนาและแกไขรูปแบบจําลอง
Prerequisite : None
The course includes the following topics: the principles and methodology of the
mathematical modeling process, model fitting, discrete and continuous modeling of dynamic models,
probabilistic models and optimization models, experimental and simulation modeling, dimensional
analysis and similitude, graphs of function as models, the interpretation of model’s results in comparison
with the real data, correcting and improving the models
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วิชาชีวการแพทย (BIOMEDICAL COURSE)
01317535

สรีรวิทยาสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย
3 (3-0-6)
PHYSIOLOGY FOR BIOMEDICAL ENGINEER
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เนื้ อ หาจะเน น ถึ ง ระบบควบคุ ม และหลั ก การพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทางวิ ศ วกรรมชี ว
การแพทย รายละเอียดในวิชาจะกลาวถึง ระบบประสาท การทํางานของระบบกลามเนื้อ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานที่เกิดขึ้นในเซลล ระบบหัวใจและการหมุนเวียนของโลหิต ระบบทางเดินหายใจและ
ระบบการกรองของไตและระบบตอมไรทอตางๆของรางกาย
Prerequisite : None
This human physiology course is intended for biomedical engineers. Emphasis is on
control and engineering principles. Topics include nervous systems, musculoskeletal systems,
metabolism, cardiovascular systems, respiratory systems, renal and endocrine systems.
หมวดวิชาเฉพาะวิศวกรรมชีวการแพทย
(BIOMEDICAL ENGINEERING COURSES)
วิชาแกน (CORE COURSES)
01317541

ฟสิกสชวี ภาพ
3 (3-0-6)
BIOPHYSICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้จะบรรยายถึงหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวกับฟสิกสชีวภาพไดแก สมบัติการยืดหดตัวของ
กลามเนื้อ กลศาสตรการไหลของโลหิตและระบบหมุนเวียนโลหิต ปรากฏการณของคลื่นในการ ไดยิน
ปฏิสัมพันธของแสงกับชีวโมเลกุล การเกิดภาพและมองเห็น การแกไขชดเชยการมองเห็น การเกิดและ
ระบายความรอนของรางกาย หลักกลศาสตรสถิติของการพับตัวของโปรตีน การเคลื่อนที่ของแสงใน
เนื้อเยื่อทางชีวภาพ การนําของกระแสประสาทตลอดจนการเคลื่อนผานพื้นผิวของเซล
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Prerequisite : None
This course introduces students to classical and modern topics in biophysics. These
include the physical properties of muscle contraction, the fluid mechanics of blood circulatory systems,
wave phenomena in hearing, the interaction of light with biological molecules, vision and eyesight
correction, the heating and cooling of the body, the statistical mechanics of protein folding, light
propagation in biological tissues, nerve conduction and membrane transport.
01317542

พื้นฐานทางวิศวกรรมชีวการแพทย (บังคับเรียน)
3 (3-0-6)
PRINCIPLES OF BIOMEDICAL ENGINEERING (COMPULSURY)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานีจ้ ะบรรยายถึงหลักการทัว่ ไปในการออกแบบอุปกรณทางการแพทย เซนเซอร
ตางๆในทางชีวการแพทย แอมปลิไฟเออรและการประมวลสัญญาณ ศึกษาเกีย่ วกับลักษณะทางไฟฟาและ
ทางกลของเนือ้ เยื่อและเซลล คลื่นไฟฟาหัวใจและระบบที่ใชวัด เซนเซอรที่ใชวัดความดันโลหิตและเสียงที่
เกิดขึ้นจากการเตนของหัวใจ เครื่องมือวัดอัตราการไหลของโลหิต การวัดวัดปริมาตรโดยอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงของคาอิมพิแดนซ ความดันและอัตราการไหลที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ความเขนขน
ของกาซชนิดตางๆในปอด เซนเซอรที่ใชวัดปริมาณของสารตางๆในเลือด การวัดตางๆทางคลินิก รังสี
วิทยา ภาพเอ็มอารไอ การบันทึกภาพทางการแพทยโดยใชอลั ตราซาวด หลักการของเครื่องเพสเมกเกอร
และดี-ฟบบิลเลเตอร อุปกรณในการบําบัดโรคตางๆ ความปลอดภัยและการเชื่อถือไดของอุปกรณทาง
การแพทย และการปองกันปญหาขัดของที่อาจจะเกิดขึน้ ไดกับอุปกรณทางการแพทย
Prerequisite : None
This course introduces general principles in designing medical instruments, biomedical
sensors, amplifiers and signal processing, cell and muscular potentials and mechanical characteristics,
electrocardiography and its measurement system, blood pressure sensors, heart sound sensors, blood
flowmeters, impedance plethysmography, respiratory pressure and flow, respiratory gas concentration,
blood-gas sensors, clinical laboratory measurements, radiography, magnetic resonant imaging, ultrasonic
medical imaging, principles of pacemakers and defibrillators, therapeutic devices, safety and reliability of
medical devices, electroshock protection.
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01317543

อุปกรณการแพทย
3 (3-0-6)
MEDICAL INSTRUMENTATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้ศกึ ษาเกี่ยวกับเซ็นเซอร อิเล็กโทรด แหลงกําเนิดของศักยไฟฟาจากรางกาย ระบบการวัดความเร็ว
การไหลและปริมาตรของเลือด การวัดในระบบหายใจ เครื่องมือในหองปฏิบัติการทางการแพทย ระบบ
ภาพทางการแพทยเบื้องตน และอุปกรณแขนขาเทียม
Prerequisite : None
This course introduces sensors, electrodes, origins of bio-potential, measurement of
flow and volume of blood, measurement of the respiration system, clinical laboratory instrumentation,
introduction of medical imaging system and therapeutic and prosthetic devices.
01317544

การประมวลสัญญาณทางชีวการแพทย
3 (3-0-6)
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิ ช านี้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานของสั ญ ญาณทางการแพทย สเปคตรั ม และการได ม าซึ่ ง
สัญญาณ การรบกวน กรณีศึกษาการวิเคราะหสัญญาณในโดเมนเวลา โดเมนความถี่ และโดเมนเวลาความถี่
Prerequisite : None
This course studies about basic physiological signals, their spectrum and acquisition
methods, noise and interference on the signal, case studies on signal analysis in time domain, frequency
domain and time-frequency domain.
01317545

ระบบภาพทางการแพทย
3 (3-0-6)
MEDICAL IMAGING SYSTEM
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาศึกษาเกี่ยวกับการถายภาพโดยใชแสงที่ตามองเห็น การถายภาพทางรังสี เครือ่ ง
สรางภาพตัดขวาง CT เครื่องสรางภาพตัดขวาง MRI เครื่องสรางภาพตัดขวาง SPECT เครื่องสราง
ภาพตัดขวาง PET เครื่องสรางภาพทางเวชศาสตรนิวเคลียร และ เครื่องสรางภาพโดยใชอัลตราซาวด
Prerequisite : None
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This course studies about photography, radiography, Computed Tomography (CT),
Magnetic Resonance Imaging (MRI), Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT),
Positron Emission Tomography (PET), nuclear medicine tomography and ultrasonic scanning..
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วิชาเลือกทางวิศวกรรมชีวการแพทย
(BIOMEDICAL ENGINEERING ELECTIVE COURSES)
01317561

กลศาสตรชวี ภาพ
3 (3-0-6)
BIOMECHANICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิ ชานี้จะบรรยายเกี่ ยวกับ หลั กกลศาสตรซึ่ง เกี่ย วข องกับ การเคลื่อนที่ของมนุษย ที่
สัมพันธกับเทคโนโลยีทางการแพทย โดยจะใหรายละเอียดหลักกลศาสตรของกระดูก กระดูกออน เสนเอ็น
และระบบขอตอตางๆ ไดแก จลนศาสตร จลนพลศาสตร การวิเคราะหการเดิน หลักชีวกลศาสตรของผู
พิการ และการฟนฟูกายภาพ
Prerequisite : None
The course will introduce students to the principles of biomechanics associated with
human locomotion and related medical technology. The lecture will detail the mechanic of bone,
cartilage, ligament, tendons and various joint systems, kinetics, kinematics, gait analysis and
biomechanics of disability, and rehabilitation.
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01317562

วัสดุทางชีวภาพ
3 (3-0-6)
BIOMATERIALS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการสรางเครื่องมือทาง
การแพทย โดยมุงเนนในเรื่องของการเขากันไดทางชีวภาพของวัสดุที่ใชกับสิ่งแวดลอมในรางกาย และการ
ตอบสนองทางชีวภาพของรางกายตอวัสดุตางๆ
Prerequisite : None
This course studies about the elements of properties of materials used in surgical
implants and medical devices. Consideration is given to issues of biocompatibility, degradation of
materials by biological systems and biological responses to artificial materials.
01317563

ทฤษฎีและการประยุกตคลื่นเหนือเสียงทางการแพทย
3 (3-0-6)
ULTRASOUND THEORY AND APPLICATIONS IN MEDICINE
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับฟสิกสของคลื่นเหนือเสียงเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย อุปกรณที่ใช
หลักการของคลื่นพัลสสะทอน การแสดงภาพและการบันทึกภาพ อุปกรณที่ใชหลักการดอปเปลอร แสดง
ภาพสีและการเลื่อนไหล ลักษณะสมบัติของภาพและการรบกวน ผลของคลื่นเหนือเสียงตอเนือ้ เยือ่ ของสิง่ ที่
มีชิวิตและมาตรการความปลอดภัย
Prerequisite : None
This course studies about physics of diagnostic ultrasound, pulse-echo ultrasound
instrumentation, image storage and display, doppler instrumentation, color doppler and color flow
imaging, image characteristics and artifacts, bio-effects and safety regulations..
01317564

การออกแบบอุปกรณทางการแพทยขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED BIOMEDICAL INSTRUMENTATION DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาถึงการออกแบบ การนําไปใชงานและการทํางานของอุปกรณทางการแพทย
โดยอาจารยผูสอนจะเปนผูเลือกชนิดของอุปกรณในแตละสาขาวิชา นอกจากนี้นักศึกษายังจะไดฝกทักษะ
การคนหาขอมูล และการนําเสนอขอมูลในวิชานี้
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Prerequisite : None
The course includes study of design, applications and functions of specialized
biomedical instrumentation selected by the instructor for each area of biomedical instruments. In
addition, students will be given opportunities to develop their information retrieval and presentation
skills.
01317565

การประมวลผลภาพทางการแพทย
3 (3-0-6)
MEDICAL IMAGE PROCESSING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิ ช านี้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ อั ล กอริ ทึ ม ในการสร า งภาพตั ด ขวางจากข อ มู ล โปรเจ็ ค ชั น เช น
อัลกอริทึมฟลเตอรแบ็คโปรเจ็คชัน อัลกอริทึมอารท อัลกอริทึมฟูริเยร เปนตน รวมถึงอัลกอริทึมในการ
สรางภาพตัดขวางจากขอมูลโปรเจ็คชันที่ใชลักษณะทางเรขาคณิตของแนวรังสีที่ตางกัน เชน แนวรังสีแบบ
ขนาน แบบพัด แบบกรวย เปนตน นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการทําทะเบียนภาพ และการสรางรูป 3 มิติ
จากภาพตัดขวางทางการแพทย
Prerequisite : None
This course studies about algorithms in image reconstruction from projection such as
algorithms filtered-backprojection, ART algorithms, Fourier algorithms etc.; including algorithms of
cross-section image made from projection by using geometry of different beams such as parallel beams,
fan beams, cone beams etc. The other topics include image registration and 3-D modeling from medical
slices.
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01317566

แบบจําลองทางคณิตศาสตรและทางคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
ของระบบทางสรีรวิทยา
MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING
OF PHYSIOLOGICAL SYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการพัฒนาแบบจําลอง แนวทางการประยุกตใช
ของแบบจําลองทางคณิตศาสตรและทางคอมพิวเตอรของระบบทางกายภาพวิทยา แบบจําลองในการ
แบงแยกเปนสวนๆซึ่งครอบคลุมการถายเทของของเหลว แบบจําลองของการถายเทของมวล แบบจําลอง
ความสัมพันธของความดันและอัตราการไหล กลศาสตรของปอด พื้นฐานของระบบทางเดินหายใจ และ
แบบจําลองตางๆ แบบจําลองของการสื่อสารของสัญญาณทางไฟฟาของเซลล แบบจําลองของการถายเท
ความรอนและมวลสาร การควบคุมการไหลเวียนของความรอน ระบบควบคุมปริมาตรของของเหลวใน
รางกาย แบบจําลองสําหรับระบบไต และแบบโมเดลของกลูโคส-อินซูลิน
Prerequisite : None
This course studies about fundamental principles in model development, applications of
mathematical and computer physiological models, compartment modeling, covering fluid transport, mass
transport by fluid flow, pressure-flow models, lung mechanics, fundamentals of respiratory system
modeling, gas laws respiratory system modeling, neural modeling, ion transport and action potential,
introduction to heat flow and thermal modeling, heat flow and thermal regulation, body fluid volume
regulation, renal system modeling and glucose-insulin models.
01317567

การประยุกตใชงานของคอมพิวเตอรในดานการแพทย
3 (3-0-6)
APPLICATIONS OF COMPUTERS IN MEDICINE
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาถึงประโยชนและการนําคอมพิวเตอรไปใชงานในทางการแพทยและการวิจัย
เชนการวิเคราะหสัญญาณทางชีวภาพ ศึกษางานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของ รวมทั้งการทําโครงงานยอย
ทางดานการใชงานของคอมพิวเตอรในทางการแพทย
Prerequisite : None
This course studies about advantages and applications of digital computers to the
solutions in clinical and research medicine, e.g. bio-signal analysis, other related current research topics,
as well as conducting small projects of computer applications in medicine.
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01317568

ไบโออิมพิแดนซและไบโออิเล็กทริกซิตี
3 (3-0-6)
BIOIMPEDANCE AND BIOELECTRICITY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกีย่ วกับพื้นฐานทางดานอิเล็กโตรไลติกส ไดอิเล็กตริกส สมบัติทางไฟฟาของ
เนื้อเยื้อ การประยุกตที่คดั สรรของไบโออิมพิแดนซเชน อิมพิแดนซแพลธิสโมกราฟ อิมพิแดนซโทโม
กราฟฟ เปนตน
Prerequisite : None
The course includes fundamental of electrolytics, dielectrics, electrical properties of
tissue, selected applications of bioimpedance such as impedance plathysmography, impedance
tomography ect.
01317569

เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมชีวการแพทย
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN BIOMEDICAL ENGINEERING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาถึงงานวิจัยที่นาสนใจทางสาขาวิศวชีวการแพทย โดยหัวขอการสอนจะไดรับ
การพิจารณาจากอาจารยผูสอน
Prerequisite : None
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of
biomedical engineering.
วิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร (ENGINEERING ELECTIVE COURSES)

01317131

อุปกรณสารกึง่ ตัวนําเบื้องตน
3 (3-0-6)
BASIC SEMICONDUCTOR DEVICES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ทบทวนปรากฏการเชิงไฟฟาในสารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีของรอยตอพี-เอ็น ไบโพลาร
ทรานซี ส เตอร และอุ ป กรณ ที่ ทํ า งานด ว ยสนามไฟฟ า ไดโอดระบายอากาศ ไดโอดย อ นกลั บ
ทรานซีสเตอรรอยตอเดียว และอุปกรณไธรีสเตอร
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Prerequisite : None
This course studies about electrical phenomena in semiconductor physics, P-N junction
theory, bipolar transistors and field effect devices, tunnel diodes, backward diodes, unijunction
transistors and thyristor devices.
01317132

การออกแบบวงจรอุปมานขัน้ สูง
3 (3-0-6)
ADVANCED ANALOG CIRCUIT DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ ศึ กษาเกี่ ย วกับ การออกแบบและวิเ คราะหว งจรรวมอุปมาน ทั้ ง เทคโนโลยี แ บบ
ไบโพลาร มอสและไบซีมอส การปรับปรุงอัตราการขยาย แถบความถี่ การพิจารณาปริมาณกระแสในวงจร
และการพิจารณาสัญญาณรบกวน
Prerequisite : None
The course includes design and analysis of analog integrated circuit including Bipolar
technology, MOS technology and Bi-CMOS technology, boosting rate control, frequency bands, gain
and bandwidth improvement, current driving consideration and noise margin consideration.
01317133

การประมวลสัญญาณเต็มหนวย
3 (3-0-6)
DISCRETE SIGNAL PROCESSING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับระบบเชิงเสน สัญญาณเต็มหนวย การสุม สมการเชิงเสนของระบบ
การแปลงและการแปลงผกผันลาปลาส และ Z ฟงกชัน การสงผาน การจับคูระหวางระนาบตาง ๆ การ
พิจารณาเสถียรภาพและเฟส การพิจารณาและการออกแบบวงจรกรองดิจิตอลแบบมีการปอนกลับ และไมมี
การปอนกลับ
Prerequisite : None
This course studies about discrete linear systems, discrete signals, sampling processes
and theorems, linear difference equations, Laplace transformation of discrete signals, Z-transformation
and its inverse, pulse transfer functions, mapping from S-plane to Z-plane, stability and minimum phases
consideration, physical reliability of H (Z), recursive digital filter design and pulse invariant techniques.
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01317134

อิเล็กทรอนิกสทางแสง
3 (3-0-6)
OPTOELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิ ช านี้ ศึก ษาเกี่ ย วกั บ หน ว ยและนิ ย ามที่ ใ ช ใ นการวั ด แสง ทฤษฎี ทั่ ว ไปของท อนํ า คลื่ น
ลักษณะสมบัติการเคลื่อนที่ของคลื่นในทอนําคลื่น แหลงกําเนิดแสงแบบตางๆ อุปกรณตรวจจับแสงแบบ
สารกึ่งตัวนํา การพิจารณาสัญญาณรบกวนในระบบตรวจจับแสง และการประยุกตของแสงและวงจร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน ระบบสื่อสารรับ-สงโดยแสง
Prerequisite : None
This course studies about units and definitions used in the light measurement, wave
guide theories, wave propagation in a wave guide, light sources, semiconductor-typed sensors for light
detection, consideration on noises in the optoelectronic devices and light applications and electronic
circuits e.g. communications systems via light waves.
01317140

เทคนิคการออกแบบวงจรความถี่สูง
3 (3-0-6)
HIGH FREQUENCY TECHNIQUES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับความเพี้ยนของสัญญาณ ในแงของขนาด ฮารโมนิกส เฟส และ เวลา
หนวงของสัญญาณ สัญญาณรบกวนตางๆ และวิธีการวัดอุปกรณที่ใชในความถี่สูงและแบบจําลอง เชน ตัว
กรองสัญญาณแบบเซรามิกและทรานซิสเตอร เปนตน วงจร RLC และ การแมทชอิมพีแดนซ การ
ออกแบบวงจรความถี่สูง เชน ตัวกรองสัญญาณแบบแบนดพาส วงจรขยายสัญญาณ และวงจรรับ-สง
สัญญาณ
Prerequisite : None
This course studies about signal distortion types: sizes, harmonic, phase and delay,
noises and measurement methods used in high frequencies components and their models: ceramic filters
and transistors etc., RLC circuits and impedance matching, and design of high frequency circuits:
bandpass filters, small signal amplifiers and transmitter, receiver circuits.
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01317147

เลเซอรอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
LASER ELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสมบัติของแสงทั่วไปและแสงเลเซอร ทฤษฎีการเกิดและ
แหลงกําเนิดแสงเลเซอร สวนประกอบของระบบเลเซอร ชนิดและคุณสมบัติทั่วไปของแสงเลเซอร ลําแสง
เกาซเซียน บทบาทของแสงเลเซอรในการประยุกตทั่วไปและการประยุกตทางอิเล็กทรอนิกส และวงจร
อิเล็กทรอนิกสที่ใชรวมกับแสงเลเซอร
Prerequisite : None
The course includes properties of light and laser light; theory of the source of laser light;
components of laser system; types and properties of laser beams; Gaussian beam; roles of laser light
applications in electronics; electronic circuits used with laser light.
01317150

เรื่องคัดสรรทางวงจรอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN ELECTRONIC CIRCUITS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิ ช านี้ ศึ กษาถึ ง อุ ป กรณ แ ละวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ น า สนใจ โดยหั ว ข อ การสอนจะถู ก
พิจารณาจากอาจารยผูสอน
Prerequisite : None
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of
electronic devices and circuits.
01317152

การวิเคราะหโครงขายไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
COMPUTER AIDED NETWORK ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ และสภาวะทราน
เชียนต ในเชิงตัวเลขโดยใชทฤษฎีของ Kirchoff ซึ่งมักจะใชกันในการวิเคราะหแบบโหนด และการ
วิเคราะหแบบเมซ การวิเคราะหแบบ modified และ sparse tableau การหาคําตอบของการวิเคราะหแบบ
ตางๆที่กลาวมาดวยเทคนิค direct elimination, LU factorization, forward & backward substitution, sparse
matrix techniques, iterative techniques การวิเคราะห และ การหาคําตอบแบบ state variable
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Prerequisite : None
The course covers circuit analysis, linear DC analysis, linear AC analysis and transient
analysis, equation formulation using network graph equations: branch relations, Kirchoff's topological
laws, cutset analysis, loop analysis, nodal analysis with and without voltage sources, modified nodal
analysis, modified tableau analysis and sparse tableau formulation, solution of a system of linear
equations: direct elimination, LU factorization, forward and backward substitution, sparse-matrix
techniques, iterative techniques, state variable representation of networks equation formulation and
solution.
01317155

การคํานวณแบบขนาน
3 (3-0-6)
PARALLEL COMPUTING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้อธิบายเกี่ยวกับแหลงกําเนิดและลักษณะธรรมชาติของการตอขนานที่เปนไปไดใน
การประยุกตใชงานตางๆ ความสามารถและขอจํากัดของวิทยาการที่มีใชกันอยู ภาษา ตัวแปลโปรแกรม
และระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบซอฟตแวรที่จําเปนในการประมวลผลแบบขนาน การทําใหผูใช
สามารถสรางและทําการแกปญหาไดตามตองการ
Prerequisite : None
This course studies about source and nature of potential parallelism in a number of
applications, its capability and limitations of the available technology, languages, compilers and
operating systems, examination of the software needed for parallel processing, how to enable a user to
create and execute a problem solving as desired.
01317161

การสือ่ สารขอมูล และโครงขายคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับสถาปตยกรรมระบบแบบกระจาย การสงขอมูล โพรโตคอลระดับลิงค
การเชื่อมโยงทางไฟฟา ขายเทอรมินอล โพรโตคอลการสื่อสารจากคอมพิวเตอรถึงคอมพิวเตอร เครือขาย
ขอมูลสาธารณะ และเครือขายทองถิ่น
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Prerequisite : None
This course studies about distributed system architectures, data transmission, link-level
protocols, electrical interface, terminal-based networks, computer-to-computer communications
protocols, public data networks and local area data networks.
01317165

ทฤษฎีขาวสารขอมูล
3 (3-0-6)
INFORMATION THEORY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาถึงขาวสารขอมูลและการวัด กระบวนการเฟนสุม คาเฉลี่ยของขาวสารขอมูล
และคาสูงสุดขาวสารขอมูล กฏของซิพฟ ขาวสารขอมูลเชื่อมโยง อัตราการรับสง แถบความกวางของ
ความถี่ของสัญญาณรบกวน การสุม และมิติเหนือสัญญาณรบกวน กําลังงานสําหรับแถบความกวางของ
ความถี่
Prerequisite : None
This course studies about information and measurement, stochastic process, average
information and maximum information, Zipf's law, joint information, transmission rate and noise
bandwidth, and sampling and noise hypersphere power for bandwidth.

01317167

ทฤษฎีและการใชงานของการเขารหัสสัญญาณ
3 (3-0-6)
CODING THEORY AND APPLICATIONS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน และคําจํากัดความที่สําคัญของทฤษฎีการเขารหัสเพื่อ
การสื่อสารขอมูล คณิตศาสตรเบื้องตนสําหรับการเขาและถอดรหัส เชน finite field และ abstract algebra
รหัส BCH รหัส Hamming รหัส cyclic polynomial การถอดรหัส BCH และ Reed Solomon การประยุกต
ทฤษฎีเชิงเลข การแปลง ฟูริเยรในระบบการเขาและถอดรหัส การใชงานของ ECC และ CIRSC รหัสคูณ
ประสาน และการถอดโดยรหัสวิธีการ Vertabi
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Prerequisite : None
The course covers basic concepts and necessary terminology of coding theory,
fundamental mathematics for encoding and decoding, i.e. finite field and abstract algebra, BCH codes,
Hamming codes, cyclic polynomial codes, decoding of BCH and Reed Solomon codes, the applications
of number theoretic, finite field discrete Fourier transformation in encoding and decoding systems, recent
applications of ECC and CIRSC codes, convolutional codes and Vertabi’s decoding techniques.
01317170

การวิเคราะหสญ
ั ญาณชีวภาพ
3 (3-0-6)
BIO-SIGNAL ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาถึงการบรรยายลักษณะของสัญญาณในโดเมนความถี่ สเปคตรัมเชิงซอน การ
แปลงฟูริเยร การแปลงลาปลาส การแปลงวอลช การบรรยายลักษณะสัญญาณและระบบในโดเมนเวลา
ฟงกชัน น้ําหนัก ผลการประสาน ลักษณะสมบัติทางดานการกรองของฟงกชันน้ําหนักแบบตอเนื่องหรือ
แบบสุม ลักษณะสมบัตสิ หสัมพันธและการสุมสหสัมพันธแบบรวมกลุมหรือระหวางกลุม ตัวแปลง
สัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล ดิจิตัลไลเซอรในการวัด ทรานสดิวเซอรแบบดิจิตอล ตัวแปลงสัญญาณ
ดิจิตอลเปนอนาลอก ตัวแปลงสัญญาณรูปแบบอนุกรมเปนแบบขนาน และศึกษาถึงปญหาการวิเคราะห
สัญญาณชีวภาพ
Prerequisite : None
This course studies about signal description in a frequency domain, complex spectra,
Fourier, Laplace and Walsh transformation, signal and system description in a time domain, weighting
functions, convolution, filtering properties of continuous and sampled weighting functions, correlation
and sampling properties, auto and cross-correlations, analog to digital converters, digitalizers for
measurement, digital transducers, digital to analog converters, series to parallel converters and problems
of biological signal analysis.
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01317171

การแปลงเชิงตั้งฉากสําหรับการประมวลผลสัญญาณดิจติ อล
3 (3-0-6)
ORTHOGONAL TRANSFORM FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอสัญญาณเวลาตอเนื่อง การแปลงฟูริเยรเต็มหนวย การ
แปลงฟูริเยรเต็มหนวยแบบ 2 มิติ การแปลงฟูริเยรแบบเร็ว ฟงกชัน Rademacher Haar และ Walsh การ
แปลง Walsh-Hadamard การแปลง Walsh-Hadamard แบบเร็วชนิดตางๆ การแปลงแบบทั่วไป การแปลง
Haar การแปลง Slant การแปลงโคซายนเต็มหนวย ระบบการกรอง Wiener แบบทั่วไป การบีบอัดขอมูล
ตัวอยางการบีบอัดขอมูลสัญญาณไฟฟาหัวใจและสัญญาณภาพ และการแปลงสําหรับการรูจํารูปแบบ
Prerequisite : None
This course studies about presentation of continuous signals, discrete Fourier
transformation (DFT), 2-dimensional DFT, fast Fourier transformation (FFT), Rademacher and Haar
functions, Walsh functions, Walsh-Hadamard transformation, various kinds of fast Walsh-Hadamard
transformation, generalized transformation, Haar transformation, Slant transformation, discrete cosine
transformation, generalized Wiener filtering, data compression, examples of electrocardiographic data
and image data compression and transformation in pattern recognition.
01317172

การประมวลผลภาพดิจติ อล
3 (3-0-6)
DIGITAL IMAGE PROCESSING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับระบบการมองเห็น แบบจําลองของภาพ การชักตัวอยางและการทํา
Quantization ของระบบการแปลงภาพ การแปลงฟูริเยรแบบ 1 มิติและ 2 มิติ การประสานและผลรวมยอด
ประสานในการปรับปรุงภาพ การปรับแตงฮีสโตแกรม การกรองแบบความถี่ต่ําผานของภาพ (การทําภาพ
ใหเรียบ) การกรองแบบความถี่สูงผานของภาพ (การทําภาพใหคม) แบบจําลองของภาพแบบ
homomorphic การประมวลผลภาพสีเทียม การไดคืนมาของภาพ แบบจําลองของการลดทอนคุณภาพของ
ภาพ เมตริกซแบบ circulant และ block circulant การกรองแบบยอนกลับ และแบบ least-square Wiener
การเขารหัสภาพ เกณฑของความเชื่อมั่นของการเขารหัส การเขารหัสภาพแบบไมมีความผิดพลาด การ
เขารหัสภาพแบบอนุพันธเพื่อการเก็บบันทึกภาพถายดาวเทียม การเขารหัสภาพแบบการแปลงDPCM การ
แยกแยะวัตถุในภาพและการบรรยายลักษณะ
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Prerequisite : None
This course studies about visual perception systems, image models, sampling and
quantization of image transformation, 1-D and 2-D fast Fourier transform, convolution and correlation
image enhancement, histogram equalization, lowpass filtering (image smoothing), highpass filtering
(image sharpening), homomorphic image models, pseudo-color image processing, image restoration,
degradation models, circulant and block circulant matrices, inverse filtering, least-square Wiener
filtering, image coding, fidelity criteria, error-free coding, differential coding for storage of satellite
imagery, DPCM transform coding, image segmentation and description.
01317173

วิศวกรรมดิจติ อล
3 (3-0-6)
DIGITAL ENGINEERING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับตัวกระทําทางตรรก อุปกรณทางตรรกและการเก็บขอมูล ฮารดแวร
และ ซอฟตแวรสําหรับตัวกระทําทางคณิตศาสตร โครงสรางของตัวประมวลผลกลาง ภาษาเครื่องและการ
โปรแกรม
Prerequisite : None
This course studies about logical operation, logic elements and storage, hardware and
software implementation for arithmetic and control operations, central processor structures, machine
language and microprogramming.

01317174

การจดจํารูปแบบ
3 (3-0-6)
PATTERN RECOGNITION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาการหาความเหมือนโดยใชหนากาก การประมวลผลกอนสําหรับระบบการรูจํา
ตัวอักขระ การปรับรูปแบบใหมีเพียงสองระดับความเขม การทําใหบาง เทคนิคเชิงเสน การแบงกลุมเพื่อ
การรูจําไดแก การจัดกลุมแบบคาผิดพลาดต่ําสุดโดยตัวแบงกลุมBaysean กระบวนการขยายกลุมอยางคงที่
และเทคนิคในการแบงกลุมแบบเชิงเสนยอย ฟงกชันตัวแยกแยะแบบเชิงเสนยอย การตัดสินใจโดยใช
พีชคณิตบูลีน และการตัดสินใจที่เปนลําดับ
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Prerequisite : None
This course studies about mask matching, preprocessing for character recognition,
binarization alignment, thining, linear techniques, recognition classes: minimum error by Baysean
classifiers, fixed increment procedures, piecewise linear techniques, piecewise linear discriminant
functions, Boolean and sequential decision making.
01317177

หัวขอพิเศษสําหรับการประมวลผลสัญญาณดิจติ อล
3 (3-0-6)
RECENT TOPIC IN DIGITAL SIGNAL PROCESSING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เนื้อหาจะครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ในวิชาการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข โดยอาจารย
ผูสอนจะเปนผูกําหนดหัวเรือ่ ง และแนวทางในการคนควาวิจัย
Prerequisite : None
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of digital
signal processing and image processing.
01317178

คอมพิวเตอรกราฟฟก
3 (3-0-6)
COMPUTER GRAPHICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอรกราฟฟกส การแปลงของจุด เสน
และของวัตถุ ระบบพิกัดแบบโฮโมจิเนียส การแปลง 3 มิติแบบลําดับ ระนาบมุมมอง 3 มิติ คณิตศาสตร
สําหรับคอมพิวเตอรกราฟฟกสแบบ 3 มิติ ระบบพิกัด เมตริกซการแปลง การมองในสามมิติ ความลึก
ตามสวนสัดปรากฏ ระนาบการมอง 3 มิติ การแสดงผลภาพ 3 มิติบนจอภาพ การซอนเสนและพื้นผิวที่ถูก
บัง การมองเห็นวัตถุผิวโคงชิ้นเดียวและหลายชิ้น เทคนิคการใชหนากาก อัลกอริธึมของอิมเมจสเปซ การ
ใหแสงเงา แบบจําลองของแสงเงา และการใหเทคนิคพิเศษ
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Prerequisite : None
The course includes mathematical elements for computer graphics, transformation of
points, transformation of lines and objects, homogeneous coordinate systems, sequential 3-D
transformation, viewport planning of 3-D graphics, mathematical elements in 3-D computer graphics:
coordinate systems, transformation matrix, 3-D vision, perspective depth, viewport planning for 3-D
graphics, screen display of 3-D graphics, hidden line and surface removals: visibility of single convex
object, visibility of several objects, masking techniques, image space algorithms, and shading: shading
model, applying shading models, special effects.
01317179

หลักการและขัน้ ตอนวิธีสําหรับคอมพิวเตอรกราฟฟก
3 (3-0-6)
CONCEPTS AND ALGORITHMS FOR COMPUTER GRAPHICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิ ช านี้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร ก ราฟฟ ก ส ระบบคอมพิ ว เตอร ก ราฟฟ ก ส
มาตราฐาน (CKS) การแตมเติม การตัดภาพ และการใหแสงเงาพื้นผิว การสรางแบบจําลองคอมพิวเตอร
กราฟฟกส แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ อัลกอริธึมของการสรางพื้นผิว การนําเสนอเสนโคงในระนาบ และ
ในสเปซ การประมาณคาในชวง เสนและพื้นผิวเชิงแฟรคตอล การกําหนดและกําเนิดพื้นผิว 3 มิติ
Prerequisite : None
This course studies about computer graphics system, standard graphics kernel CKS,
filtering, clipping and shading textures, two-dimensional and three-dimensional procedural modeling and
rendering algorithms, plane curves and space curves presentation, interpolation and approximation,
approximation approach, fractal lines and surfaces, surfaces description and generation, and three–
dimensional surface images.
01317188

อาจารยผูสอน

เรื่องคัดสรรทางอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN SEMICONDUCTOR DEVICES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาถึงอุปกรณสารกึง่ ตัวนําที่นาสนใจโดยหัวขอการสอนจะไดรับการพิจารณาจาก
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Prerequisite : None
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of
semiconductor devices.
01317189

การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก
3 (3-0-6)
VLSI DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาโดยละเอียดถึงการสรางและการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก (VLSI)
ผลกระทบของ VLSI ตอสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร การออกแบบแบบ ASIC นักศึกษาจะไดมีโอกาส
ไดออกแบบ VLSI จริงในลักษณะของโครงงานโดยไดใชอุปกรณชวยในการออกแบบบนคอมพิวเตอร
Prerequisite : None
The course concerns a detailed study of Very Large Scale Integration (VLSI)
technology and VLSI design method, the impacts of VLSI on chip architecture, Application Specific
Integrated Circuit (ASIC) design automation. In this course, students will perform a real design of VLSI
circuit as a course project using engineering workstation and VLSI design tools.
01317192

การออกแบบวงจรลอจิกขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED LOGIC DESIGNS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาถึงการออกแบบโลจิกแบบทั่วๆไป Algorithmic State Machine (ASM) การ
ออกแบบโดยอาศัยหลักการของ ASM การสังเคราะหโดยใชอุปกรณที่สามารถโปรแกรมได Reed-Muller
Algebraic Descriptions วงจรแบบ linear sequential การซิมูเลชั่นของการสวิชชิ่ง การตรวจสอบวงจรสวิช
ชิ่งแบบออโตเมติก และวงจร multiple-valued switching
Prerequisite : None
The course includes traditional logic design methods, Algorithmic State machine
Method (ASM), synthesis of ASM-based design, synthesis by programmable devices, Reed-Muller
algebraic descriptions, linear sequential circuits, advanced topics, simulation of switching, automatic
testing of switching circuits and multiple-vaulted switching circuits.
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01317198

การออกแบบวงจรรวมแบบอนาลอกและแบบผสมขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED ANALOGUE AND MIXED-SIGNAL IC DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการออกแบบและสรางวงจรรวมแบบอนาลอกและแบบ
ผสมอนาลอกดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสูง รายละเอียดของวิชามีดังนี้ (1) แนะนําเทคโนโลยีวงจรรวม และ
ผลกระทบตออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางวงจรรวมและระบบดิจิตอล อนาลอก และแบบผสม
(2) ทบทวนอุปกรณสารกึ่งตัวนํา วิธีและขั้นตอนการออกแบบและผลิตวงจรรวม (3) การใชโปรแกรม
การออกแบบวงจรรวม (4) วงจรพื้นฐานของวงจรรวมแบบผสม เชน วงจรแปลงดิจิตอลเปน อนาลอก
วงจรแปลงอนาลอกเปนดิจิตอล วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ วงจรขยายออปเปอรเรชันแนล (5) การ
ออกแบบวงจรพื้นฐานของวงจรรวมอนาลอก (6) การออกแบบวงจรพื้นฐานของวงจรรวมดิจิตอลเชน ลอ
จิคเกท ฟลิปฟลอป วงจรกําหนดเวลาและ (7) ขอควรพิจารณาและเทคนิคการสรางวงจรรวมแบบผสมทั้ง
อนาลอกและดิจิตอล ในชวงทายของหลักสูตร นักศึกษาจะถูกแบงเปนกลุมละ 2-3 คน เพื่อทําโครงงาน
เกี่ยวกับการออกแบบวงจรรวม
Prerequisite : None
This course is concerned with the design and implementation of high-performance
analogue and mixed-signal integrated circuits and systems. The syllabus includes: (1) introduction to
VLSI technology and its impact to electronics, examples of digital, analogue and mixed-signal circuits
and systems (2) review of semiconductor devices and modeling, VLSI design methodology and
fabrication processes (3) IC design automation (4) mixed-signal IC building blocks: digital-to-analogue
converters, analogue-to-digital converters, comparators, operational amplifiers (5) analogue circuit
design (6) digital circuit design: logic gates, flip-flops, timing circuits (7) layout techniques and
considerations for mixed analogue and digital circuits and systems. At the end of course; groups of 2-3
individuals will be assigned to work on IC design projects.
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01317199

ไมโครอิเล็กทรอนิกสขนั้ สูงสําหรับยานความถี่วิทยุ
3 (3-0-6)
ADVANCED RF MICROELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการออกแบบวงจรรวมและระบบไมโครอิเล็กทรอนิกสที่ใช
งานสําหรับยานความถี่วิทยุ โดยเนนการออกแบบวงจรและสถาปตยกรรมสําหรับการสรางในเทคโนโลยี
วงจรรวม ไบโพลาร และ ซีมอส รายละเอียดของวิชามีดังนี้ (1) แนะนําเทคโนโลยีไรสายสําหรับยาน
ความถี่วิทยุ (2) คุณสมบัติที่สําคัญสําหรับไมโครอิเล็กทรอนิกสยานความถี่วิทยุ (3) เทคนิคการมอดดูเลท
การดี มอดดู เลท การมั ล ติ เ พล็ ก ซ สั ญ ญาณ และมาตรฐานของระบบไร สาย (4)
โครงสร า งและ
สถาปตยกรรมของวงจรรับ-สงคลื่นวิทยุประเภทตางๆ (5) วงจรขยายที่มีสัญญาณรบกวนนอย และวงจร
ผสมสัญญาณ (6) วงจรออสซิลเลเตอร และ วงจรสังเคราะหความถี่ และ(7) วงจรขยายกําลังงาน
นักศึกษาที่ลงเรียนควรจะมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบวงจรรวมอนาลอก และ ทฤษฎีของสัญญาณ
และระบบ
Prerequisite : None
This course is concerned with the analysis, design and implementation of RF integrated
circuits and systems. The main emphasis is on both architecture and circuit design issues with respect to
monolithic implementation in both modern bipolar and CMOS VLSI technology. The syllabus includes
(1) introduction to RF wireless technology (2) significant properties for RF design (3) modulation;
demodulation, multiple access techniques and wireless standards (4) transceiver architectures (5) lownoise amplifiers and mixers (6) oscillators and frequency synthesizers (7) power amplifiers. Students
who take the course are required to have basic understanding of analog IC design and the theory of
signals and systems.
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01317581

เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
3 (3-0-6)
SENSORS AND TRANSDUCERS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องตนของเซ็นเซอรแบบตางๆ เทคโนโลยีเซ็นเซอรแบบสาร
กึ่งตัวนํา เซ็นเซอรที่ใชหลักการของ surface acoustic wave เซ็นเซอรเชิงกล เซ็นเซอรแมเหล็ก เซ็นเซอร
คลื่นแมเหล็กไฟฟา เซ็นเซอรความรอน เซ็นเซอรเคมี เซ็นเซอรชีวภาพ เซ็นเซอรแบบวงจรรวมและการ
เชื่อมตอเซ็นเซอรกับระบบการวัดและเก็บขอมูล
Prerequisite : None
This course concerns about Fundamental of the sensors, semiconductor sensor
technology, surface acoustic wave sensors, mechanical sensors, magnetic sensors, electromagnetic
sensors, heat sensors, chemical sensors, bio-sensors, integrated circuit sensors and techniques of
interfacing the sensors to a data acquisition system.
01317582

หลักการเทเลมิตรี
3 (3-0-6)
TELEMETRY PRINCIPLES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของสัญญาณและการสงผานสัญญาณ สัญลักษณและรหัส
ระบบการมัลติเพล็กซแบบแบงชองความถี่ ระบบการมัลติเพล็กซแบบแบงเวลา โมเด็ม เครื่องสงรับวิทยุ
สายสงสัญญาณสายอากาศ การเคลื่อนที่ของคลื่น การกรอง และระบบเทเลมิตรีทางแสง
Prerequisite : None
The course covers signal and transmission basics, symbols and codes, frequency
division multiplexed systems, time division multiplexed systems, modems, transmitters and receivers,
transmission lines, antenna, wave propagation, filters and fiber optical telemetry.
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01317583

การสือ่ สารดิจติ อล
DIGITAL COMMUNICATIONS
วิชาบังคับกอน : ไมมี

3 (3-0-6)

วิชานี้ศึกษาเกีย่ วกับทฤษฎีการสุมตัวอยาง การมัลติเพล็กซ สัญญาณสุมและไมสุม กรอง
สัญญาณสุมความถี่ต่ําระบบสัญญาณดิจิตอลเบสแบนด การควอนไตเซชั่น สัญญาณเขารหัส พีซีเอ็ม ดี
พีซีเอ็ม ดีเอ็ม พีดีเอช เอสดีเอช ระบบกรองสัญญาณดิจิตอลบางความถีผ่ าน เอเอสเค พีเอสเค เอฟเอสเค วิธี
เขารหัสชองสัญญาณ การรับสงสัญญาณและการซิงโครไนซ
Prerequisite : None
The course studies about sampling theorems, multiplexing, random and nonrandom
signals, lowpass random signals, baseband digital systems, quantization, source coding, PCM, DPCM,
DM, PDH, SDH, bandpass digital systems, ASK, PSK, FSK, channel coding methods, transmission and
synchronization.
01317584

วงจรอิเล็กทรอนิกสเชิงอุปมาน
3 (3-0-6)
ANALOG ELECTRONIC CIRCUIT
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ทบทวนกระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตวงจรรวม ตัวแบบจําลองของ
อุปกรณแอกทีฟตางๆในวงจรรวม วงจรแหลงจายกระแสคงตัว วงจรแหลงจายศักยคงตัว วงจรศักยอางอิง
และวงจรตัวควบคุมคาศักย วงจรขยายผลตางสัญญาณ การออกแบบวงจรขยายโอเปอรเรชั่นแนลแอมปลิ
ไฟเออร และผลตอบสนองความถี่ วงจรขยายโอเปอร เ รชั่ น แนลแอมปลิ ไ ฟเออร ที่ อ อกแบบโดยใช
มอสทรานซิ ส เตอร วงจรขยาย ทรานสคอนดั ก แทนส โอเปอร เ รชั่ น แนลแอมปลิ ไ ฟเออร และการ
ประยุกตใช วงจรขยายสัญญาณความถี่สูง (ยานความถี่สัญญาณวิดิทัศน) วงจรรวมโหมดกระแส วงจรคูณ
วงจรคูณแบบกิลเบิรตและวงจรทรานสลิเนียรลูป การมอดดูเลต สัญญาณและวงจรตรวจหาเฟส วงจร
กําเนิดสัญญาณแบบศักยควบคุมเฟสล็อก ลูป วงจรแปลงสัญญาณเชิงอุปมานเปนสัญญาณเชิงเลข และ
วงจรแปลงสัญญาณเชิงเลขเปนสัญญาณเชิงอุปมาน
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Prerequisite : None
The course studies about integrated circuit fabrication technology, models for
integrated circuit active devices, constant current sources, constant voltage sources, voltage sources and
references and regulators, differential amplifiers, design of operational amplifiers and frequency
responses, MOS transistor operational amplifiers, transconductance, operational amplifier characteristics
and applications, wide-bandwidth amplifiers, current mode integrated circuits, analog multipliers,
Gilbert′s multipliers and translinear loops, modulation, signals and phase detectors, voltage controlled
oscillators and waveform generators, Phase-Locked Loops (PLL), digital-to-analog and analog-to-digital
converters.
01317585

อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3 (3-0-6)
POWER ELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาเกีย่ วกับการทํางานของอิเล็กทรอนิกสกําลังแบบตางๆ วงจรขยายกําลังแบบ
ตางๆ วงจรไดโอดและ เรคติไฟร คอมมูเตชั่น เทคนิคสําหรับการควบคุมการทํางาน ไทริสเตอร จีทโี อ
ทรานซิสเตอรกําลัง มอสเฟตกําลัง ไอจีบที ี วงจรควบคุมกําลังแบบเรคติไฟร คอนเวิรทเตอร อินเวิรทเตอร
หมอแปลงไฟฟาแบบตาง ๆ และการควบคุมการทํางานของมอเตอรแบบตาง ๆ โดยใชวงจรอิเล็กทรอนิกส
Prerequisite : None
This course concerns about principles of the operation of various power electronic
types, power amplifier circuits, diode circuit and rectifier commutation, controlling techniques using
thyristor, GTO, power bipolar transistor, power MOSFET, IGBT, power circuits of the rectifiers,
converter, various types of inverters and transformers and techniques of various types of motor control
using electronic circuits.
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01317586

โครงขายประสาทและทฤษฎีฟซซีเซ็ต
3 (3-0-6)
NEURAL NETWORKS AND FUZZY SET THEORIES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้เริ่มตนดวยวิธกี ารคํานวณแบบออน ซึ่งใหหลักการพื้นฐานการแกปญหาในรูปแบบ
ใหม ทฤษฎีโครงขายประสาทเทียม และระบบฟซซี ไดแก เพอรเซปตรอนแบบหลายชัน้ เซลฟออรแกไน
เซชั่นแมป โครงขายเรเดียลเบซิส โครงขายฮอปฟลด และโครงขายรีเคอเรนท ทฤษฎีฟซซีเซ็ต การ
ดําเนินการฟซซี แบบจําลองฟซซี การควบคุมแบบฟซซี วิธกี ารจีเนติก และแบบจําลองลูกผสม เชน
วิธกี ารนิวโร-ฟซซี และวิธีการนิวโร-ฟซซี-จิเนติก ยังรวมถึงชุดโปรแกรม MATLAB TOOLBOX
โครงขายประสาทเทียม และฟซซีลอจิกสําหรับการคํานวณและการแสดงผลขอมูล ตัวอยางการประยุกตใช
งานขอมูลหลายมิติในการรีเกรซชั่นแบบไมเปนเชิงเสน การแยกแยะ การรูจํารูปแบบ การประมวลทางเสียง
และรูปภาพ การจําลองและการควบคุมระบบที่ซับซอน
Prerequisite: None
The class begins with a review of Soft Computing through the fundamentals of many
new commonly used problem-solving methods. Theory of artificial neural networks and fuzzy systems:
multi-layer perceptron, self-organization map, radial basis network, Hopfield network, recurrent network,
fuzzy set theory, fuzzy operation, fuzzy models, fuzzy control, genetic algorithms and hybrid models
such as neuro-fuzzy and neuro-fuzzy-genetic algorithms and the use of MATLAB TOOLBOX packages
of the neural network and fuzzy logic for numerical computation and data visualization. Applications of
multi-dimensional data in non-linear regression, classification, pattern recognition, speech and image
processing, control and identification models of complex systems.
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สัญญาณรบกวนและการสอดแทรกในระบบอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
NOISE AND INTERFERENCE IN ELECTRONIC SYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้กลาวถึงทฤษฎีและแหลงกําเนิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟา รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
การปองกันสัญญาณรบกวน เทคนิคหลักสองอยางที่ใชลดสัญญาณรบกวนคือ การชีลด การกราวดและ
เทคนิคอื่น ๆ เชนการบาลานซ กําจัดการเชื่อมโยง และฟลเตอร สมบัติของอุปกรณแบบพาสซีพที่มีผลตอ
ลักษณะของสัญญาณรบกวนในอุปกรณนั้นๆ และการนําไปใชงานในวงจรเพื่อลดสัญญาณรบกวน การ
วิเคราะหผลของการชิลดดวยโลหะแผน วิธีการลดสัญญาณรบกวนที่ผลิตโดยรีเลยและสวิทช ทฤษฎีการลด
ระดับสัญญาณรบกวนใหต่ําที่สุดในวงจรไฟฟา อุปกรณทรานซิสเตอรและไอซี สัญญาณรบกวนในวงจร
ดิจิตอลและการกระจายสัญญาณในอากาศ การวางผังวงจรดิจิตอล และการจัดการในเรื่องของไฟฟาสถิตย
Prerequisite : None
This course concerns about introduction to theories and sources of noise and
interference, also noise reduction techniques and noise control: shielding and grounding respectively, and
other noise reduction techniques such as balancing, decoupling and filtering, characteristics of passive
components affecting component’s noise performance and their use in noise reduction circuitry, analysis
of the shielding effectiveness of metallic sheets, methods of reducing noise generated by relays and
switches, theoretical minimum level of noise present in circuits, transistors and integrated circuits, digital
circuit, noise and lay out, digital circuit radiation, electrostatic discharge.
01317588

เครือขายสือ่ สารคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
COMPUTER COMMUNICATIONS NETWORKS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ ศึ กษาเกี่ ยวกับ โครงสร างเครือข า ย โหนดของเครือข า ย ชนิ ด ของตั วกลางนํา ส ง
สัญญาณ เครือขายเฉพาะที่ (LAN) เครือขายพื้นที่กวาง (WAN) สถาปตยกรรมของเครือขาย มาตรฐานของ
กติกาการสื่อสาร ระบบการสงในเครือขายแบบตางๆ เชน ไอเอสดีเอ็น เอดีเอสแอล ไอพี เอทีเอ็ม และอื่นๆ
เครือขายยอยของระบบสื่อสาร เครือขายยอยของผูใช การเชื่อมตอระบบเปด (OSI) ฟสิคอลเลเยอร ชั้นยอย
ของการเขาสูชองสัญญาณ ดาตาลิงคเลเยอร เน็ตเวอรคเลเยอร ทรานสปอรตเลเยอร เซสชั่นเลเยอร พรีเซ็น
เทชั่นเลเยอรและแอปพลิเคชั่นเลเยอร
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Prerequisite : None
The course studies about network topologies, network nodes, types of transmission
media, Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), network architectures, standardization
of communication protocols, network such as ISDN, ADSL, IP, ATM, etc, communications
subnetworks, user subnetworks, Open System Interconnection (OSI), physical layers, medium access
sublayers, data link layers, network layers, transport layers, session layers, presentation layers and
application layers.
01317589

ไมโครโพรเซสเซอร
3 (3-0-6)
MICROPROCESSORS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ครอบคุมเนื้อหาเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางภายในของไมโครโพรเซสเซอร และ
หลั ก การเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม มี ร ายละเอี ย ดดั ง ต อ ไปนี้ สถาป ต ย ภ ายในของไมโครโพรเซสเซอร
โครงสรางของบัส เทคโนโลยีของไมโครโพรเซสเซอรรุนตางๆ หลักการการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง
และภาษาเอสแซมบลี กรณีตัวอยางโครงสรางของไมโครคอมพิวเตอรบอรดเดียวและการเขียนโปรแกรม
คําสั่ง หลักการอินเตอรเฟสเบื้องตนกับฮารดแวรภายนอก รวมทั้งการเขียนโปรแกรมควบคุม เปรียบเทียบ
ไมโครโพรเซสเซอรตระกูลตางๆ และศึกษาการออกแบบหนวยพี้นฐานภายในไมโครโพรเซสเซอร
Prerequisite : None
The course includes fundamental of microprocessors and principles of programming,
architecture of microprocessors, bus structure, technology of various types of microprocessors, principles
of machine language programming and assembly language programming, case studies of single board
microcomputer structure and its programming, principles of basic interfacing with external hardware,
programming, comparison of different types of microprocessors and study of design of internal units of
microprocessors.
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การออกแบบระบบดิจติ อล
DIGITAL SYSTEM DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี

3 (3-0-6)

วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบวงจรดิจิตอลฟงกชั่นตางๆ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวงจร
ซิ เ ควนเซี ย ลแบบซิ ง โครนั ส และอะซิ ง โครนั ส การออกแบบระบบดิ จิ ต อลโดยใช ว งจรรวม วงจร
มัลติเพล็กซ วงจรเขาและถอดรหัส อุปกรณตรรกที่สามารถโปรแกรมไดแบบตางๆ สัญญาณรบกวนใน
ระบบดิจิตอลแบบตางๆ การตรวจสอบและกําจัดสัญญาณรบกวนในระบบดิจิตอล
Prerequisite : None
The course studies about digital function design, synchronous and asynchronous
sequential basic concepts, digital system design using available off-the-shelf chips, multiplex circuits,
encoder and decoder, programmable logic devices and noise and noise reduction techniques in digital
circuits.
01317591

หลักการสัญญาณสุม
3 (3-0-6)
RANDOM SIGNAL PRINCIPLES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัญญาณสุม โดยเริม่ จากทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎีความ
นาจะเปนและตัวแปรสุม ลักษณะสมบัติของกระบวนการสุมทางดานสเปคตรอล สหสัมพันธและฟงกชัน
ความหนาแนนสเปคตรอลกําลังโดย ensemble averaging และ ergodicity กลาวถึงระบบเชิงเสนเมื่อมี
อินพุทเปนสัญญาณสุม ระบบเชิงเสนแบบเหมาะที่สุด และตัวอยางการประยุกตใชงานของหลักทฤษฎีที่ได
กลาวมา
Prerequisite : None
The course reviews probability theory and random variables, random process-spectral
characteristics, correlation and power spectral density function by ensemble averaging, ergodicity, linear
systems with random signal input, optimum linear systems and some practical applications of the
theories.
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การวิเคราะหสเปคตรอล
3 (3-0-6)
SPECTRAL ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิ ช านี้ ศึ ก ษาถึ ง พื้ น ฐานของสั ญ ญาณและป ญ หาของการประมาณการสเปคตรั ม การ
ประมาณสเปค ตรัมแบบพาราเมตริก วิธีนอนพาราเมตริกของการประมาณเสเปคตรัมแบบตรรกยะและ
แบบเสน วิธีฟลเตอรแบงค และวิธีสปาเชียล
Prerequisite : None
This course concerns about basic of signals and problems of spectral estimation,
parametric spectral estimation, nonparametric methods for rational spectra and line spectra estimation,
filter bank methods and spatial methods.

18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกาํ หนดระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นการบริหารหลักสูตร (ระบุ) จัดใหมีอาจารยประจํา และอาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร
2. ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ระบุ) จัดใหมีทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย
3. ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา (ระบุ) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา
โดยใหนักศึกษาไดทําวิจยั กับอาจารยผูมีความเชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอก
สถาบัน
4. ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
(ระบุ) มีการติดตามสอบถามและประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ
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19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้ คือ
19.1.1 มีแผนภูมโิ ครงสรางและคําสั่งการแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรระบบการรับและคัดเลือกนักศึกษา และการใหบริการ
19.1.2 มีอาคารสถานที่ ครุภณ
ั ฑ วัสดุ งบประมาณ อุปกรณการเรียน และปจจัย
เกื้อหนุนดานระบบสารสนเทศ
19.1.3 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และมี
นโยบายความรวมมือกับภาคเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
19.1.4 มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของ
นายจางผูใชบณ
ั ฑิต
19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุก ๆ ระยะ 5 ป
19.3 กําหนดการประเมินครั้งแรก ป 2556
20. จํานวนเอกสาร
สถาบั น ฯ ได จั ด ส ง เอกสารหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมชี ว
การแพทย ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 5 ชุด พรอมมติสภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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21. เหตุผลการขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสชวี การแพทย
ฉบับป พ.ศ.2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที…
่ 8 กุมภาพันธ
2548...
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนีแ้ ลว ในคราวประชุม
ครั้งที…
่ …………./……………………เมื่อวันที…
่ ……………………………………..
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้เริม่ ใชกับนักศึกษารุน ปการศึกษา 2552 ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2552 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
เพื่อปรับปรุงใหเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชามีความเหมาะสมกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
(ระบุสวนที่ตองการปรับปรุงแกไขใหมีรายละเอียดครบถวนและชัดเจน เชน ถาตองการเปดรายวิชา
ใหมเพิ่ม ตองระบุเลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต
จํานวน ชั่วโมงเรียนตอสัปดาห กลุมวิชาหรือหมวดวิชาและคําอธิบายรายวิชา เปนตน)
5.1 คุณสมบัติผูเขาศึกษา เพิ่มแผน ก แบบ ก 1
5.2 โครงสรางหลักสูตร เพิม่ แผน ก แบบ ก 1
5.3 รายวิชา เพิ่มแผน ก แบบ ก 1
5.4 แผนการศึกษา เพิ่มแผน ก แบบ ก 1
5.5 เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
5.6 เปลี่ยนรหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4 จากเดิมใชรหัส 04 เปนรหัสของภาควิชาอิเล็กทรอนิกส
เปลี่ยนมาใชรหัส 31 เปนรหัสสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย
5.7 เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย เปลีย่ นเปนสาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย
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5.1 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547
7. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2538 ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา และมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้
6.1 นักศึกษาสามัญ
6.1.1 สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม
วิศวกรรมสารสนเทศ และสาขาวิชาตามประกาศของบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร โดยผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
6.1.2 สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม
วิศวกรรมสารสนเทศ ฟสิกสประยุกต ฟสิกส คณิตศาสตรประยุกต สถิติประยุกต วิทยาการ
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาตามประกาศของบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
6.1.3 สําเร็จการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม และสาขาวิชาตามประกาศของบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
6.2 นักศึกษาทดลองเรียน
สําเร็จการศึกษา ตามขอ 6.1.1, 6.1.2 หรือ 6.1.3 หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาตามประกาศของบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากบัณฑิต
วิทยาลัย
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 ซึ่งคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา และมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้
6.1 แผน ก แบบ ก 1
นักศึกษาสามัญ
6.1.1 สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย วิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส หรือสาขาวิชาตามประกาศของ
คณะวิศวกรรมศาสตร ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (ระบบ 4.00) หรือเทียบเทา
6.1.2
สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย วิศวกรรม
คอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิ ศวกรรมระบบควบคุ ม วิ ศ วกรรมการวั ด คุ ม วิศ วกรรมแมคคาทรอนิ ก ส ฟ สิก ส ป ระยุ ก ต ฟ สิ ก ส
คณิตศาสตรประยุกต สถิติประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาตาม
ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (ระบบ 4.00) หรือเทียบเทา
6.2 แผน ก แบบ ก 2
6.2.1 นักศึกษาสามัญ
6.2.1.1 สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมระบบ
ควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมสารสนเทศ หรือสาขาวิชาตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร
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6.2.1.2 สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย วิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมระบบ
ควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมสารสนเทศ ฟสิกสประยุกต ฟสิกส คณิตศาสตรประยุกต
สถิติประยุกต
วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาตามประกาศของคณะ
วิศวกรรมศาสตร
6.2.2 นักศึกษาทดลองเรียน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร
5.2 เปลี่ยนโครงสรางหลักสูตร โดยการเพิ่ม แผน ก แบบ ก 1
17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสูตร

36
36

หนวยกิต
หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธเปนหลัก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
2
หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ (ระเบียบวิธีวจิ ัย ไมนับหนวยกิต) 3
หนวยกิต
รวม
36
หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ และการศึกษา
รายวิชา แผนการศึกษาแบบ ก 2 ตลอดหลักสูตรจะตองมีการทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
การสัมมนา 2 หนวยกิต และเรียนรายวิชาไมนอยกวา 27 หนวยกิต ดังนี้
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
2
หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ (ระเบียบวิธีวจิ ัย ไมนับหนวยกิต) 3
หนวยกิต
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หมวดวิชาพืน้ ฐาน
วิชาคํานวณและคณิตศาสตร
วิชาชีวการแพทย
หมวดวิชาเฉพาะวิศวกรรมชีวการแพทย
วิชาแกน
วิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร
วิชาเลือกทางวิศวกรรมชีวการแพทย
รวม

9
6
3
15
6
3
6
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

5.3 รายวิชา เพิ่มแผน ก แบบ ก 1
รายละเอียดดูไดจากขอ
22. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย
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5.4 เปลี่ยนแผนการศึกษา โดยเพิ่มแผน ก แบบ ก 1 ,เปลี่ยนแผน ก แบบ ก 2
และเพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2547)

ไมมี แผน ก แบบ ก 1

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2551)

แผน ก แบบ ก 1

รหัสวิชา
Code
01317671
01317691

รหัสวิชา
Code
01317672
01317681

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
First Year 1st Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิทยานิพนธ 1
6 (0 - 18 - 0)
THESIS 1
ระเบียบวิธีวิจัย (ไมนบั หนวยกิต)
3 (3 - 0 - 6)
RESEARCH METHODOLOGY
รวม
6
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
First Year 2nd Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิทยานิพนธ 2
9 (0 - 27 - 0)
THESIS 2
สัมมนา 1 (ไมนบั หนวยกิต)
1 (0 - 2 -0)
SEMINAR 1
รวม
9
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2547)

ไมมี แผน ก แบบ ก 1

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2551)

แผน ก แบบ ก 1

รหัสวิชา
Code
01317673
01317682

รหัสวิชา
Code
01317674

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
Second Year 1st Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิทยานิพนธ 3
9 (0 - 27 - 0)
THESIS 3
สัมมนา 2 (ไมนบั หนวยกิต)
1 (0 - 2 -0)
SEMINAR 2
รวม
9
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Second Year 2nd Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
12 (0 - 36 - 0)
MASTER THESIS
รวม
12
รวมตลอดหลักสูตร
36
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2547)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2551)
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แผน ก แบบ ก 2

รหัสวิชา
Code
01047xxx

010475xx
(3-0)
01047xxx
01047521
01047501

รหัสวิชา
Code
01047xxx

01047xxx
010475xx
01047522
01047502

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
First Year
1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ
Subject
Credits (Lecture – Practice)
วิชาในกลุมคณิตศาสตร
3 (3-0)
และการคํานวณ
MATHEMATICS & COMPUTATION
วิชาในกลุมวิชาชีวการแพทย
3

แผน ก แบบ ก 2

รหัสวิชา
Code
01317xxx
013175xx
013175xx

LIFE SCIENCE
วิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร
3 (3-0)
ENGINEERING ELECTIVE COURSES
สัมมนา 1
1 (0-3)
SEMINAR 1
วิทยานิพนธ 1
3 (0-9)
THESIS 1
รวม
13 (9-12)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
First Year
2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ
Subject
Credits (Lecture – Practice)
วิชาในกลุมคณิตศาสตร
3 (3-0)
และการคํานวณ
MATHEMATICS & COMPUTATION
วิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร
3 (3-0)
ENGINEERING ELECTIVE COURSES
วิชาแกน
3 (3-0)
CORE COURSES
สัมมนา 2
1 (0-3)
SEMINAR 2
วิทยานิพนธ 2
3 (0-9)
THESIS 2
รวม
13 (9-12)

01317681
01317691
01317501

รหัสวิชา
Code
01317xxx
013175xx
013175xx
01317682
01317502

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
First Year
1st Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิชาคณิตศาสตรและการคํานวณ
3 (3-0-6)
MATHEMATICS & COMPUTATION
วิชาชีวการแพทย
3 (3-0-6)
BIOMEDICAL COURSE
วิชาเลือกทางวิศวกรรมชีวการแพทย 3 (3-0-6)
ENGINEERING ELECTIVE COURSES
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
ระเบียบวิธีวิจัย (ไมนับหนวยกิต)
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
วิทยานิพนธ 1
3 (0-9-0)
THESIS 1
รวม
12
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
First Year
2nd Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิชาคณิตศาสตรและการคํานวณ
3 (3-0-6)
MATHEMATICS & COMPUTATION
วิชาเลือกทางวิศวกรรมชีวการแพทย 3 (3-0-6)
ENGINEERING ELECTIVE COURSES
วิชาแกน
3 (3-0-6)
CORE COURSES
สัมมนา 2 (ไมนบั หนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 2
วิทยานิพนธ 2
3 (0-9-0)
THESIS 2
รวม
12
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2547)
แผน ก แบบ ก 2

รหัสวิชา
Code
010475xx
010475xx

010475xx

01047503

รหัสวิชา
Code
01047504

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
Second Year
1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ
Subject
Credits (Lecture – Practice)
วิชาแกน
3 (3-0)
CORE COURSES
วิชาเลือกทางวิศวกรรมชีวการแพทย 3 (3-0)
BIOMEDICAL ENGINEERING
ELECTIVE COURSES
วิชาเลือกทางวิศวกรรมชีวการแพทย 3 (3-0)
BIOMEDICAL ENGINEERING
ELECTIVE COURSES
วิทยานิพนธ 3
3 (0-9)
THESIS 3
รวม
12 (9-9)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Second Year
2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ
Subject
Credits (Lecture – Practice)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9)
MASTER THESIS
รวม
3 (0-9)
41 (27-42)
รวมตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2551)
แผน ก แบบ ก 2

รหัสวิชา
Code
013175xx
01317xxx
01317503

รหัสวิชา
Code
01317504

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
Second Year
1st Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิชาแกน
3 (3-0-6)
CORE COURSES
วิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร
3 (3-0-6)
ENGINEERING ELECTIVE COURSES
วิทยานิพนธ 3
3 (0-9-0)
THESIS 3
รวม
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Second Year
2nd Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self -learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0)
MASTER THESIS
รวม
3
36
รวมตลอดหลักสูตร
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
หมวดวิชาสัมมนา
(ไมนับหนวยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
(ระเบียบวิธีวิจัย ไมนับหนวยกิต)
รวมตลอดหลักสูตร

เกณฑกระทรวง
ศึกษาธิการ

โครงสรางเดิม
จํานวนหนวยกิต

โครงสรางใหม
จํานวนหนวยกิต

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
-

-

36 หนวยกิต
2 หนวยกิต

-

-

3 หนวยกิต

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

-

36 หนวยกิต

เกณฑกระทรวง
ศึกษาธิการ

โครงสรางเดิม
จํานวนหนวยกิต

โครงสรางใหม
จํานวนหนวยกิต

12 หนวยกิต
2 หนวยกิต

9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

12 หนวยกิต
2 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
3 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
15 หนวยกิต

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต

41 หนวยกิต

36 หนวยกิต

แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
หมวดวิชาสัมมนา
หมวดวิชาบังคับ
(ระเบียบวิธีวิจัย ไมนับหนวยกิต)
หมวดวิชาพื้นฐาน
วิชาคํานวณและคณิตศาสตร
วิชาชีวการแพทย
หมวดวิชาเฉพาะวิศวกรรม
ชีวการแพทย
วิชาแกน
วิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย
รวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
รายวิชาไมนอยกวา
12 หนวยกิต
-

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

-
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22. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย
หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2547)
ไมมีแผน ก แบบ ก 1

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2551)
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
01317671 วิทยานิพนธ 1
6 (0-18-0)
THESIS 1
01317672 วิทยานิพนธ 2
9 (0-27-0)
THESIS 2
01317673 วิทยานิพนธ 3
9 (0-27-0)
THESIS 3
01317674 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 12 (0-36-0)
MASTER THESIS
หมวดวิชาสัมมนา 2 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
01317681 สัมมนา1
SEMINAR 1
01317682 สัมมนา 2
SEMINAR 2

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

หมวดวิชาบังคับ 3 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
01317691 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY

เหตุผลในการปรับปรุง
- เพิ่มแผน ก แบบ ก 1
เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาโท สามารถ
เลือกเรียนโดยทําวิจัยอยาง
เดียว
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2547)
หมวดวิชาวิทยานิพนธ (36 หนวยกิต)
01047501 วิทยานิพนธ 1
THESIS 1
01047502 วิทยานิพนธ 2
THESIS 2
01047503 วิทยานิพนธ 3
THESIS 3
01047504 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
หมวดวิชาสัมมนา (2 หนวยกิต)
01047521 สัมมนา 1
SEMINAR 1
01047522 สัมมนา 2
SEMINAR 2

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2551)
3 (0-9)
3 (0-9)
3 (0-9)
3 (0-9)

หมวดวิชาวิทยานิพนธ (36 หนวยกิต)
01317501 วิทยานิพนธ 1
THESIS 1
01317502 วิทยานิพนธ 2
THESIS 2
01317503 วิทยานิพนธ 3
THESIS 3
01317504 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS

หมวดวิชาสัมมนา 2 หนวยกิต
1 (0-3) (ไมนับหนวยกิต)
01317681 สัมมนา1
1 (0-3)
SEMINAR 1
01317682 สัมมนา 2
SEMINAR 2

-ไมมี -

เหตุผลในการปรับปรุง
- เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
3 (0-9-0) ดวยตนเอง และเปลี่ยน
รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
3 (0-9-0) จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
31
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)

- เปลี่ยนหมวดวิชาสัมมนา
จากเดิมนับหนวยกิตเปนไม
1 (0-2-0) นั บ รวมหน ว ยกิ ต และใช
รหั ส วิ ช าเดี ย วกั บ แผน ก
1 (0-2-0) แบบ ก1

หมวดวิชาบังคับ 3 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
01317691 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY

กลุมวิชาพื้นฐาน

กลุมวิชาพื้นฐาน

กลุมวิชาคณิตศาสตรและการคํานวณ 6 นก.

วิชาคณิตศาสตรและการคํานวณ 6 นก.

01047125 ระเบียบวิธีการคํานวณ
3 (3-0)
(บังคับเรียน)
COMPUTATIONAL METHODS
(COMPULSURY)
01047127 คณิตศาสตรเชิงประยุกต
3 (3-0)
APPLIED MATHEMATICS
01047128 การวิเคราะหเมตริกซ
3 (3-0)
MATRIX ANALYSIS
01047130 กระบวนการและตัวแปรสุม
3 (3-0)
RANDOM VARIABLES & PROCESSES

01317127 คณิตศาสตรประยุกต
3 (3-0-6) 01317127 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทย
APPLIED MATHEMATICS
01317128 การวิเคราะหเมตริกซ
3 (3-0-6)
MATRIX ANALYSIS
01317130 กระบวนการและตัวแปรสุม
3 (3-0-6)
RANDOM VARIABLES AND PROCESSES

01317125 ระเบียบวิธีการคํานวณ
3 (3-0-6) 01317125 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
COMPUTATIONAL METHODS
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2547)
01047531 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
3 (3-0)
STATISTICAL DATA ANALYSIS
01047532 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
3 (3-0)
DIFFERENTIAL GEOMETRY
01047533 การวิเคราะหโดยใชวิธี
3 (3-0)
ไฟไนตเอลิเมนต
FINITE ELEMENT ANALYSIS
01047534 การจําลองแบบเชิงคณิตศาสตร 3 (3-0)
MATHEMATICAL MODELING

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2551)

เหตุผลในการปรับปรุง

01317531 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
3 (3-0-6) - เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
STATISTICAL DATA ANALYSIS
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
01317532 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
3 (3-0-6) รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
จากเดิมใช 04
DIFFERENTIAL GEOMETRY
01317533 การวิเคราะหโดยใชวิธี
3 (3-0-6) เปลี่ยนเปน 31
ไฟไนตเอลิเมนต
FINITE ELEMENT ANALYSIS
01317534 การจําลองแบบเชิงคณิตศาสตร 3 (3-0-6)
MATHEMATICAL MODELING

แก ไ ขชื่ อ กลุ ม /หมวดวิ ช า
กลุมวิชาชีวภาพ 3 หนวยกิต
วิชาชีวการแพทย 3 หนวยกิต
01047535 สรีรวิทยาสําหรับวิศวกรรม
3 (3-0) 01317535 สรีรวิทยาสําหรับวิศวกรรม
3 (3-0-6) จาก วิชาชีวภาพ เปน
วิชาชีวการแพทย
ชีวการแพทย
ชีวการแพทย
PHYSIOLOGY FOR BIOMEDICAL
PHYSIOLOGY FOR BIOMEDICAL
ENGINEER
ENGINEER
หมวดวิชาเฉพาะวิศวกรรมชีวการแพทย 18 หนวยกิต
วิชาเแกน 6 หนวยกิต
01047541 ฟสิกสชีวภาพ
3 (3-0)
BIOPHYSICS
01047542 พื้นฐานทางวิศวกรรม
3 (3-0)
ชีวการแพทย (บังคับเรียน)
PRINCIPLES OF BIOMEDICAL
ENGINEERING (COMPULSURY)
01047543 อุปกรณการแพทย
3 (3-0)
MEDICAL INSTRUMENTATION
01047544 การประมวลสัญญาณ
3 (3-0)
ทางชีวการแพทย
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING
01047545 ระบบภาพทางการแพทย
3 (3-0)
MEDICAL IMAGING SYSTEM

หมวดวิชาเฉพาะวิศวกรรมชีวการแพทย 15 หนวยกิต
วิชาเแกน 6 หนวยกิต
01317541 ฟสิกสชีวภาพ
3 (3-0-6)
BIOPHYSICS
01317542 พื้นฐานทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ชีวการแพทย (บังคับเรียน)
PRINCIPLES OF BIOMEDICAL
ENGINEERING (COMPULSURY)
01317543 อุปกรณการแพทย
3 (3-0-6)
MEDICAL INSTRUMENTATION
01317544 การประมวลสัญญาณ
3 (3-0)
ทางชีวการแพทย
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING
01317545 ระบบภาพทางการแพทย
3 (3-0-6)
MEDICAL IMAGING SYSTEM
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2547)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2551)

เหตุผลในการปรับปรุง
- เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
3 (3-0-6) จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
31
3 (3-0-6)

วิชาเลือกทางวิศวกรรมชีวการแพทย 6 หนวยกิต
-

วิชาเลือกทางวิศวกรรมชีวการแพทย 6 หนวยกิต

01047561 กลศาสตรชีวภาพ
3 (3-0)
BIOMECHANICS
01047562 วัสดุทางชีวภาพ
3 (3-0)
BIOMATERIALS
01047563 ทฤษฎีและการประยุกตคลื่น
3 (3-0)
เหนือเสียงทางการแพทย
ULTRASOUND: THEORY AND
APPLICATIONS IN MEDICINE
01047564 การออกแบบอุปกรณ
3 (3-0)
ทางการแพทยขั้นสูง
ADVANCED BIOMEDICAL
INSTRUMENTATION DESIGN
01047565 การประมวลผลภาพ
3 (3-0)
ทางการแพทย
MEDICAL IMAGE PROCESSING
01047566 แบบจําลองทางคณิตศาสตรและ 3 (3-0)
ทางคอมพิวเตอรของระบบทางสรีรวิทยา
MATHEMATICAL AND COMPUTER
MODELING OF PHYSIOLOGICAL
SYSTEMS
01047567 การประยุกตใชงานของ
3 (3-0)
คอมพิวเตอรในดานการแพทย
APPLICATIONS OF COMPUTERS
IN MEDICINE
01047568 ไบโออิมพิแดนซและ
3 (3-0)
ไบโออิเล็กตริกซิตี
BIOIMPEDANCE AND BIOELECTRICITY
01047569 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรม
3 (3-0)
ชีวการแพทย
SELECTED TOPICS IN
BIOMEDICAL ENGINEERING

01317561 กลศาสตรชีวภาพ
BIOMECHANICS
01317562 วัสดุทางชีวภาพ
BIOMATERIALS
01317563 ทฤษฎีและการประยุกตคลื่น
3 (3-0-6)
เหนือเสียงทางการแพทย
ULTRASOUND THEORY AND
APPLICATIONS IN MEDICINE
01317564 การออกแบบอุปกรณ
3 (3-0-6)
ทางการแพทยขั้นสูง
ADVANCED BIOMEDICAL
INSTRUMENTATION DESIGN
01317565 การประมวลผลภาพ
3 (3-0-6)
ทางการแพทย
MEDICAL IMAGE PROCESSING
01317566 แบบจําลองทางคณิตศาสตรและ 3 (3-0-6)
ทางคอมพิวเตอรของระบบทางสรีรวิทยา
MATHEMATICAL AND COMPUTER
MODELING OF PHYSIOLOGICAL
SYSTEMS
01317567 การประยุกตใชงานของ
3 (3-0-6)
คอมพิวเตอรในดานการแพทย
APPLICATIONS OF COMPUTERS
IN MEDICINE
01317568 ไบโออิมพิแดนซและ
3 (3-0-6)
ไบโออิเล็กตริกซิตี
BIOIMPEDANCE AND BIOELECTRICITY
01317569 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ชีวการแพทย
SELECTED TOPICS IN
BIOMEDICAL ENGINEERING
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2547)
วิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร 6 หนวยกิต
01047131 อุปกรณสารกึ่งตัวนําเบือ้ งตน
3 (3-0)
BASIC SEMICONDUCTOR DEVICES
01047132 การออกแบบวงจรอุปมานขั้นสูง 3 (3-0)
ADVANCED ANALOG
CIRCUIT DESIGN
01047133 การประมวลสัญญาณเต็มหนวย 3 (3-0)
DISCRETE SIGNAL PROCESSING
01047134 อิเล็กทรอนิกสทางแสง
3 (3-0)
OPTOELECTRONICS
01047140 เทคนิคการออกแบบ
3 (3-0)
วงจรความถี่สูง
HIGH FREQUENCY TECHNIQUES
01047147 เลเซอรอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0)
LASER ELECTRONICS
01047150 เรื่องคัดสรรทาง
3 (3-0)
วงจรอิเล็กทรอนิกส
SELECTED TOPICS IN
ELECTRONIC CIRCUITS
01047152 การวิเคราะหโครงขายไฟฟา
3 (3-0)
ดวยคอมพิวเตอร
COMPUTER AIDED NETWORK
ANALYSIS
01047155 การคํานวณแบบขนาน
3 (3-0)
PARALLEL COMPUTING
01047161 การสือ่ สารขอมูล และ
3 (3-0)
โครงขายคอมพิวเตอร
DATA COMMUNICATIONS AND
COMPUTER NETWORKS
01047165 ทฤษฎีขาวสารขอมูล
3 (3-0)
INFORMATION THEORY
01047167 ทฤษฏีและการใชงานของ
3 (3-0)
การเขารหัสสัญญาณ
CODING THEORY AND APPLICATIONS

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2551)

เหตุผลในการปรับปรุง

- ลดจํานวนหนวยกิต
วิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร 3 หนวยกิต
01317131 อุปกรณสารกึ่งตัวนําเบือ้ งตน 3 (3-0-6) วิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร จาก
BASIC SEMICONDUCTOR DEVICES
01317132 การออกแบบวงจรอุปมานขั้นสูง 3 (3-0-6) เดิม 6 หนวยกิต เปน 3
หนวยกิต
ADVANCED ANALOG
- เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
CIRCUIT DESIGN
01317133 การประมวลสัญญาณเต็มหนวย 3 (3-0-6) ดวยตนเอง และเปลี่ยน
รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
DISCRETE SIGNAL PROCESSING
01317134 อิเล็กทรอนิกสทางแสง
3 (3-0-6) จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
31
OPTOELECTRONICS
01317140 เทคนิคการออกแบบ
3 (3-0-6)
วงจรความถี่สูง
HIGH FREQUENCY TECHNIQUES
01317147 เลเซอรอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
LASER ELECTRONICS
01317150 เรื่องคัดสรรทาง
3 (3-0-6)
วงจรอิเล็กทรอนิกส
SELECTED TOPICS IN
ELECTRONIC CIRCUITS
01317152 การวิเคราะหโครงขายไฟฟา
3 (3-0-6)
ดวยคอมพิวเตอร
COMPUTER AIDED NETWORK
ANALYSIS
01317155 การคํานวณแบบขนาน
3 (3-0-6)
PARALLEL COMPUTING
01317161 การสือ่ สารขอมูลและ
3 (3-0-6)
โครงขายคอมพิวเตอร
DATA COMMUNICATIONS AND
COMPUTER NETWORKS
01317165 ทฤษฎีขาวสารขอมูล
3 (3-0-6)
INFORMATION THEORY
01317167 ทฤษฏีและการใชงานของ
3 (3-0-6)
การเขารหัสสัญญาณ
CODING THEORY AND APPLICATIONS
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2547)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2551)

เหตุผลในการปรับปรุง

01047170 การวิเคราะหสัญญาณชีวภาพ
3 (3-0)
BIO-SIGNAL ANALYSIS
01047171 การแปลงเชิงตั้งฉากสําหรับ
3 (3-0)
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
ORTHOGONAL TRANSFORM
FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING
01047172 การประมวลผลภาพดิจิตอล
3 (3-0)
DIGITAL IMAGE ENGINEERING
01047173 วิศวกรรมดิจิตอล
3 (3-0)
DIGITAL ENGINEERING
01047174 การจดจํารูปแบบ
3 (3-0)
PATTERN RECOGNITION
01047177 หัวขอพิเศษสําหรับการ
3 (3-0)
ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
RECENT TOPIC IN DIGITAL
SIGNAL PROCESSING
01047178 คอมพิวเตอรกราฟฟกส
3 (3-0)
COMPUTER GRAPHICS
01047179 หลักการและขั้นตอนวิธสี ําหรับ 3 (3-0)
คอมพิวเตอรกราฟฟก
CONCEPTS AND ALGORITHEMS
FOR COMPUTER GRAPHICS
01047188 เรื่องคัดสรรทางอุปกรณ
3 (3-0)
สารกึง่ ตัวนํา
SELECTED TOPICS IN
SEMICONDUCTOR DEVICES
01047189 การออกแบบวงจรรวม
3 (3-0)
ขนาดใหญมาก
VLSI DESIGN
01047192 การออกแบบวงจรลอจิกขั้นสูง 3 (3-0)
ADVANCED LOGIC DESIGNS
01047198 การออกแบบวงจรรวม
3 (3-0)
แบบอนาลอกและแบบผสมขั้นสูง
ADVANCED ANALOGUE AND
MIXED-SIGNAL IC DESIGN

01317170 การวิเคราะหสัญญาณชีวภาพ 3 (3-0-6)
BIO-SIGNAL ANALYSIS
01317171 การแปลงเชิงตั้งฉากสําหรับ
3 (3-0-6)
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
ORTHOGONAL TRANSFORM
FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING
01317172 การประมวลผลภาพดิจิตอล
3 (3-0-6)
DIGITAL IMAGE ENGINEERING
01317173 วิศวกรรมดิจิตอล
3 (3-0-6)
DIGITAL ENGINEERING
01317174 การจดจํารูปแบบ
3 (3-0-6)
PATTERN RECOGNITION
01317177 หัวขอพิเศษสําหรับการ
3 (3-0-6)
ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
RECENT TOPIC IN DIGITAL
SIGNAL PROCESSING
01317178 คอมพิวเตอรกราฟฟก
3 (3-0-6)
COMPUTER GRAPHICS
01317179 หลักการและขั้นตอนวิธสี ําหรับ 3 (3-0-6)
คอมพิวเตอรกราฟฟก
CONCEPTS AND ALGORITHEMS
FOR COMPUTER GRAPHICS
01317188 เรื่องคัดสรรทางอุปกรณ
3 (3-0-6)
สารกึง่ ตัวนํา
SELECTED TOPICS IN
SEMICONDUCTOR DEVICES
01317189 การออกแบบวงจรรวม
3 (3-0-6)
ขนาดใหญมาก
VLSI DESIGN
01317192 การออกแบบวงจรลอจิกขั้นสูง 3 (3-0-6)
ADVANCED LOGIC DESIGNS
01317198 การออกแบบวงจรรวม
3 (3-0-6)
แบบอนาลอกและแบบผสมขั้นสูง
ADVANCED ANALOGUE AND
MIXED-SIGNAL IC DESIGN

- เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
31

-01317178 และ 01317179
แกไขชื่อวิชาภาษาไทยคําวา
กราฟฟกส เปน กราฟฟก
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01047199 ไมโครอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
3 (3-0)
สําหรับยานความถี่วิทยุ
ADVANCED RF MICROELECTRONICS
01047581 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
3 (3-0)
SENSORS AND TRANSDUCERS
01047582 หลักการเทเลมิตรี
3 (3-0)
TELEMETRY PRINCIPLES
01047583 การสือ่ สารดิจิตอล
3 (3-0)
DIGITAL COMMUNICATIONS
01047584 วงจรอิเล็กทรอนิกสเชิงอุปมาน 3 (3-0)
ANALOG ELECTRONIC CIRCUIT
01047585 อิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง
3 (3-0)
POWER ELECTRONICS
01047586 โครงขายประสาทและ
3 (3-0)
ทฤษฏีฟซ ซีเซ็ต
NEURAL NETWORKS AND
FUZZY SET THEORIES
01047587 สัญญาณรบกวนและ
3 (3-0)
การสอดแทรกในระบบอิเล็กทรอนิกส
NOISE AND INTERFERENCE IN
ELECTRONIC SYSTEMS
01047588 เครือขายสื่อสารคอมพิวเตอร
3 (3-0)
COMPUTER COMMUNICATIONS
NETWORKS
01047589 ไมโครโพรเซสเซอร
3 (3-0)
MICROPROCESSORS
01047590 การออกแบบระบบดิจิตอล
3 (3-0)
DIGITAL SYSTEM DESIGN
01047591 หลักการสัญญาณสุม
3 (3-0)
RANDOM SIGNAL PRINCIPLES
3 (3-0)
01047592 การวิเคราะหสเปคตรอล
SPECTRAL ANALYSIS
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เหตุผลในการปรับปรุง

01317199 ไมโครอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
3 (3-0-6) - เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
สําหรับยานความถี่วิทยุ
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
ADVANCED RF MICROELECTRONICS รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
01317581 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 3 (3-0-6) จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
SENSORS AND TRANSDUCERS
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01317582 หลักการเทเลมิตรี
3 (3-0-6)
TELEMETRY PRINCIPLES
01317583 การสือ่ สารดิจิตอล
3 (3-0-6)
DIGITAL COMMUNICATIONS
01317584 วงจรอิเล็กทรอนิกสเชิงอุปมาน 3 (3-0-6)
ANALOG ELECTRONIC CIRCUIT
01317585 อิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง
3 (3-0-6)
POWER ELECTRONICS
01317586 โครงขายประสาทและ
3 (3-0-6)
ทฤษฏีฟซ ซีเซ็ต
NEURAL NETWORKS AND
FUZZY SET THEORIES
01317587 สัญญาณรบกวนและ
3 (3-0-6)
การสอดแทรกในระบบอิเล็กทรอนิกส
NOISE AND INTERFERENCE IN
ELECTRONIC SYSTEMS
01317588 เครือขายสื่อสารคอมพิวเตอร 3 (3-0-6)
COMPUTER COMMUNICATIONS
NETWORKS
01317589 ไมโครโพรเซสเซอร
3 (3-0-6)
MICROPROCESSORS
01317590 การออกแบบระบบดิจิตอล
3 (3-0-6)
DIGITAL SYSTEM DESIGN
01317591 หลักการสัญญาณสุม
3 (3-0-6)
RANDOM SIGNAL PRINCIPLES
01317592 การวิเคราะหสเปคตรอล
3 (3-0-6)
SPECTRAL ANALYSIS

