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ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Electrical Technology 
  (Continuing Program) 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
 ชื่อย่อ (ไทย) :  ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Technology (Electrical Technology) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Tech. (Electrical Technology) 

3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย  

วัตถุประสงค์ 
  1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานออกแบบ ค านวณและ
ประมาณการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ซ่อมบ ารุงรักษา ทดสอบ พัฒนา ให้ข้อเสนอแนะและค าแนะน าเพ่ือ
แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าควบคุม ในงานอุตสาหกรรม
ระบบวัดและควบคุม เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
  1.3.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ มีวินัยในตนเอง และให้
ความส าคัญด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ 
  1.3.3 เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ด ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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รายละเอียดของคําอธิบายรายวิชา 
 

1) หมวดวิชาทักษะชีวิต (การศึกษาท่ัวไป)  
1.1) ทักษะภาษาและการสื่อสาร 
 (กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)   

16-4000-1101 ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (Thai for Careers)          

สมรรถนะรายวิชา 
           1. วิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่าสารจากการฟังและดู การอ่านในงานอาชีพ และนําไป
ประยุกต์ใช้ 
           2.  ปฏิบัติตามคําสั่ง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอวิธีการแก้ปัญหาและแนวคิดสร้างสรรค์ 
           3.  พูดในที่ประชุมชนและพูดในโอกาสต่าง ๆตามหลักการพูด 
           4.  เขียนบันทึก ประชาสัมพันธ์ โครงการ รายงานวิชาการตามหลักการเขียนและนําเสนอ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ฟังการบรรยาย  
อภิปราย  การพูดนําเสนอการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เสนอขายสินค้าและบริการ การนําเสนอ
ผลงาน ติดต่อกิจธุระ ติดต่อประสานงาน  พูดสาธิต  พูดอภิปรายในที่ประชุมชน  พูดในโอกาสต่าง ๆ  อ่าน
วิเคราะห์และประเมินค่าสารข่าว บทความ สารคดี  อ่านคู่มือการปฏิบัติงาน  คู่มือการใช้อุปกรณ์ 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ อ่านกฎระเบียบ ข้อบังคับ เขียนบันทึก ประชาสัมพันธ์  โครงการและรายงานเชิง
วิชาการ   
 
16-4000-1102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนาํเสนอ 3 (3-0-6) 
                   (Thai for Communication and Presentation)                                                                  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟัง  ดู  อ่าน  จับใจความ  และสรุปความ จากสื่อสารสนเทศ 
2. วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่าสาร และนําไปประยุกต์ใช้ 
3. เขียนโครงการ   รายงานทางวิชาการ  และ งานวิจัยในงานอาชีพ 
4. พูดนําเสนอผลงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง ดูและอ่านจับใจความ  สรุปความ วิเคราะห์และประเมินค่าสาร  การเขียนคํา

ทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  เขียนโครงการ  การสืบค้นข้อมูล  เขียนรายงานเชิงวิชาการ  งานวิจัยในงานอาชีพ      
และการพูดนําเสนอผลงาน    
 
16-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (Report  Writing)                                 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟัง  ดู  อ่าน  และเขียน  สรปุความสารสนเทศ  จากการสืบค้นข้อมูล 
2. วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่าสารสนเทศ  และนําไปประยุกต์ใช้ 
3.  เขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
4.  เขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา   
ศึกษาเก่ียวกับ การฟัง ดู อ่านและเขียน  สรุปความสารสนเทศจากการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  

สังเคราะห์  และประเมินค่าสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับงานอาชีพ  การเขียนรายงานเชิงวิชาการและวิชาชีพ               
ในรูปแบบต่าง ๆ  การเขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ      
 
16-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู ้ 3 (2-2-5) 
 (English for Communication and Study Skills) 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟัง พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่กําหนด 
2. อ่าน เขียน เน้ือหาทางวิชาชีพ 
3. บูรณาการใช้ ICTเป็นแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง 
4. กําหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาของตน 
5. แสดงการใช้กลยุทธ์การเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
6. เลือกวิธีนําเสนอในรูปแบบทีห่ลากหลายตามความสามารถของตน 
7. เขียนบันทึกการเรียนรู้ 
8. รายงานผลความก้าวหน้าทักษะทางภาษา 
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คําอธิบายรายวิชา 
             ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยตนเอง การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้  
การสร้างแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาตามความสนใจและความจําเป็นของตน การกําหนด
เป้าหมายการพัฒนาการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนตามความต้องการจําเป็น และกําหนดแผนการ
ฝึกฝนทักษะทางภาษา การจดบันทึกการเรียนรู้ แสดงหลักฐาน นําเสนอ รายงานการศึกษาค้นคว้าผล
ความก้าวหน้าทางภาษาของตน  
 
16-4000-1202 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ         3 (2-2-5) 
 (Reading and Writing English in Careers) 

สมรรถนะรายวิชา  
1. อ่านบทความรายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

2. เขียนรายงานการปฏิบัติงาน บันทึกย่อ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้าทางวิชาชีพ 

3. ใช้คําศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

4. ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอ่าน เขียน ด้วยตนเอง 

5. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การอ่านบทความทางวิชาชีพ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การอ่านคู่มือ 
( spare part, manual, Instruction manual, electronics manual)  ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ  (work 
instruction) ขั้นตอนการทํางาน (work procedure) ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค (specifications) 
ของสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน บันทึกย่อ  ขั้นตอน  การปฏิบัติงาน แหล่งการ
เรียนรู้ และใช้กลยุทธ์การเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
16-4000-1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาํเสนอในงานอาชีพ 3 (2-2-5) 
 (English for Presentation in Careers) 

สมรรถนะรายวิชา  
1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. นําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานอาชีพ 
3. นําเสนอผลงาน โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ รายงานเรื่องที่กําหนด สินค้า การบริการในงานอาชีพ 
4. การใช้คําศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

5. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
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6. ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอ่าน เขียนด้วยตนเอง 
7. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การ เขียน การใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ       
การกําหนดวัตถุประสงค์ของการพูดและการสนทนา การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังและการวางแผนการนําเสนอ    
การจัดเตรียมเค้าโครงของการนําเสนอ ขั้นตอนการทํางานผลงาน โครงงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สิ่งประดิษฐ์ รายงาน สินค้า และการบริการในงานอาชีพ และรูปแบบต่าง ๆ ในการนําเสนอ การใช้
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปช่วยในการนําเสนอ ฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยในการนําเสนอและการถ่ายทอดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะฟังและพูดด้วยตนเอง และใช้กลยุทธ์การเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   
 

16-4000-1204 ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชพี     3 (2-2-5) 
  (English for Vocational Skills) 

สมรรถนะรายวิชา 
1. สนทนาโต้ตอบเรื่องทางวิชาชีพ 
2. อ่านข้อมูล ข่าวสาร บทความทางวิชาอาชีพ 
3. เขียนรายงาน บทคัดย่อ  
4. นําเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า 
5. การใช้คําศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
4.  ใช้ ICT พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน รู้ด้วยตนเอง 
5.  ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เก่ียวกับเน้ือหาทางวิชาชีพ การ

อ่านบทความก้าวหน้าและการใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ  การใช้ศัพท์วิชาการและศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ                
การสนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูล การเปรียบเทียบ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าสั้น 
ๆการถ่ายโอนข้อมูล การเขียนเพ่ือนําเสนอ การเขียนบทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้า การใช้ ใช้ ICT พัฒนา        
ทักษะการอ่าน การเรียนรู้ ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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16-4000-1205   ภาษาอังกฤษโครงงานอาชีพ 3 (2-2-5) 
                   (English  Project  Work for Careers) 

สมรรถนะรายวิชา 
  1.  บูรณาความรู้ในสาขาวิชาชีพกับการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

2.  ค้นคว้า อ่านข้อมูล ข่าวสาร บทความในงานอาชีพ 
 3.  เขียนขั้นตอนการนําเสนอโครงงาน เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
 4.  ใช้คําศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 5.  นําเสนอโครงงานอาชีพ  

6.  บูรณาการการใช้ ICT เพ่ือการสืบค้นข้อมูลในงานอาชีพและการพัฒนาทักษะทางภาษา 

คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  การวางแผนการ การกําหนด หัวเรื่อง
จัดทําโครงงานอาชีพ การจัดเตรียมเค้าโครงของการนําเสนอ ขั้นตอนการทําโครงงาน การใช้รูปแบบต่างๆ              
ในการนําเสนอ ขั้นตอนการปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ รายงาน สินค้า และการบริการในงานอาชีพ แหล่งข้อมูลและ
การสืบค้น การใช้คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปช่วยในการนําเสนอ ฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยในการนําเสนอและ                   
การถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ  และการเขียนรายงาน  การถ่ายโอนข้อมูลจากแผนผัง  กราฟ แผนภูมิ                   
เป็นข้อความ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และบูรณาการใช้ ICTเป็นแหล่งการเรียนรู้เพ่ือฝึกฝนตนเอง สืบค้น
ข้อมูล แสวงหาความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้า การใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ 
 

      1.2) ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
       (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

16-4000-1302 วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีประยุกต์       3 (2-2-5) 
                 (Science for Applied Technology)   

 สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี สารและสมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์กรด เบส    

เกลือ  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  พอลิเมอร์  สารเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ สารชีว
โมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพและการอนุรักษ์พลังงาน 

2.  สํารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้หรือแก้ปัญหา 
3.  สํารวจตรวจสอบนาโนเทคโนโลยี 
4.  สํารวจตรวจสอบสารและสมบัติของสาร 
5.  สํารวจตรวจสอบปริมาณสารสัมพันธ์ 



6 
 

6.  สํารวจตรวจสอบกรด เบสและเกลือ 
7.  สํารวจตรวจสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
8.  สํารวจตรวจสอบพอลิเมอร์   
9.  สํารวจตรวจสอบสารเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 
10.  สํารวจตรวจสอบสารชีวโมเลกุล 
11.  สํารวจตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงาน 
12.  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับสารและสมบัติของสาร  ปริมาณสาร
สัมพันธ์  กรด เบสและเกลือ  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์  สารเคมีในชีวิตประจําวันและงาน
อาชีพ  สารชีวโมเลกุล  เทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยีและการอนุรักษ์พลังงาน 
 
16-4000-1305 วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีไฟฟา้อิเล็กทรอนิกส์    3 (2-2-5)           
              (Science for Electrical and Electronical Technology)  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกับเวกเตอร์  แรง  การเคลื่อนที่  งาน พลังงานและกําลัง  คลื่น  ไฟฟ้า  

แม่เหล็ก พลังงานนิวเคลียร์ นาโนเทคโนโลยี สารและสมบัติของสาร ไฟฟ้าเคมี สารเคมี                   
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ  และการอนุรักษ์พลังงาน 

2.  สํารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้หรือแก้ปัญหา 
3.  สํารวจตรวจสอบเวกเตอร์ 
4.  สํารวจตรวจสอบแรง 
5.  สํารวจตรวจสอบการเคลื่อนที่ 
6.  สํารวจตรวจสอบงาน พลังงานและกําลัง 
7.  สํารวจตรวจสอบคลื่น 
8.  สํารวจตรวจสอบไฟฟ้า  
9.  สํารวจตรวจสอบแม่เหล็ก 
10.  สํารวจตรวจสอบพลังงานนิวเคลียร์ 
11.  สํารวจตรวจสอบนาโนเทคโนโลยี 
12.  สํารวจตรวจสอบสารและสมบัติของสาร 
13.  สํารวจตรวจสอบไฟฟ้าเคมี 
14.  สํารวจตรวจสอบสารเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 
15.  สํารวจตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับ เวกเตอร์  แรง  การเคลื่อนที่                   
งาน พลังงานและกําลัง   คลื่น  ไฟฟ้า  แม่เหล็ก  พลังงานนิวเคลียร์  นาโนเทคโนโลยี  สารและสมบัติ                  
ของสาร  ไฟฟ้าเคมี  สารเคมี ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ  และการอนุรักษ์พลังงาน   
 
16-4000-1401 คณิตศาสตรเ์พื่อการตัดสนิใจ 3 (3-0-6) 
 (Mathematics for Decision Making) 

สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์ 
2.  ใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
3.  วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ 
4.  วิเคราะห์กําหนดการเชิงเส้น 
5.  วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษา 
6.  ฝึกทักษะการคิด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะการคิดคํานวณ  และการแก้ปัญหาเก่ียวกับ  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  
กระบวนการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหางานอาชีพและชีวิตประจําวัน 
 
16-4000-1402 สถิติเพื่องานอาชีพ   3 (3-0-6) 
 (Statistics for Careers)   
สมรรถนะรายวิชา 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับการคิดคํานวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ       
2. ดําเนินการเกี่ยวกับประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการต้ังและการทดสอบสมมติฐาน 
4. เลือกใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือการวิจัยในงานอาชีพ 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
6. ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะการคิดคํานวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางสถิติ 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การต้ังสมมติฐาน การเลือกใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือการวิจัยในงานอาชีพ การรวบรวม 
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปใน การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ 
 

      1.3) ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 
       (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 

16-4000-1501     ประชาคมอาเซียนศึกษา 3 (3-0-6) 
 (Asian Community Study) 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน .  
2. ติดตามความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.  สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4.  นําเสนอ รายงานผลการศึกษาค้นคว้า  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความสําคัญและความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN 
DECLARATION)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)   ความร่วมมือกับ
ประเทศอาเซียน   การเปิดเสรีทางด้านการค้า  การบริการการลงทุนและแรงงาน    ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน องค์การแรงงานสากล (International Labour Organization – ILO) มาตรฐานแรงงานหลัก         
(Core Labour Standard) วิเคราะห์ นําเสนอ ผลการศึกษาค้นคว้าและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนที่ส่งผลต่อประเทศไทย 
 
16-4000-1502        ชีวิตและสังคม                  3 (3-0-6) 
                         (Li fe  and  society ) 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนการดําเนินชีวิตดํารงตนอยู่ในสังคม และปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

2. วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 

3. ริเริ่มสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  

4. วิเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่นการติดต่อสื่อสารใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีตามวิถีประชาธิปไตย 

5. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

6. มีคุณธรรม  จริยธรรมกับการทํางาน ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. ตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรมในองค์กร  มีความรัก  ความภาคภูมิใจและศรัทธาต่อสถาบัน 
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม 

คําอธิบายรายวิชา  
           ศึกษาเก่ียวกับ การอยู่ร่วมกันในสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์  ปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
จริยธรรมกับการทํางาน  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาจิตอาสา การมีส่วนร่วมการปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น  สันติวิธีกับวิถีประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างคุณลักษณะในการประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                    
16-4000-1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ    3 (3-0-6) 
 (Environmental Development in Careers ) 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้และปฏิบัติตนในงานอาชีพที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
2. วิเคราะห์ นําความรู้ข้อมูลข่าวสารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
4. ตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ มีความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธา

ต่อองค์กร   

คําอธิบายรายวิชา    
ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงของโลกกับสิ่งมีชีวิต สารเคมีที่ใช้และผลกระทบของการใช้สารเคมีใน
การดํารงชีวิต พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ  การใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และผลกระทบของพลังงานต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ   กฎหมายสิ่งแวดล้อม  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
16-4000-1508  การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ํา 3 (3-0-6) 
 (Modern Management and Leadership) 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของการบริหารจัดการ 
2. วิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม ่
3. แสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้นําต่อการบริหารจัดการยุคใหม่ 
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4. นําหลักการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
5. บูรณการการใช้ ICT สืบค้นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาบริหารจัดการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ หลักการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน องค์ประกอบของ
การบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การส่ือสาร การจูงใจ บริหารจัดการ
ในภาวะการเป็นผู้นําและผู้ตาม การปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการระบบ
สารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
16-4000-1510 เศรษฐศาสตรม์หภาค 3 (3-0-6)      
 (Macroeconomics) 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักและทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค ระบบเศรษฐกิจ การเงิน การ

ธนาคาร การค้าและนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
2. วางแผนการผลิตในงานอาชีพตามหลักอุปสงค์และอุปทาน 
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์มหภาค ระบบเศรษฐกิจและ
รายได้ประชาชาติ  อุปสงค์และอุปทาน การเงินและการธนาคาร นโยบายการคลังและการค้าระหว่างประเทศ 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการประยุกต์ใช้  หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
และงานอาชีพ 
 
16-4000-1511 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
 (Way of Life on Sufficiency Economy) 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วางแผนการดําเนินชีวิตและการพัฒนาวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 
4. ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิกฤตเศรษฐกิจไทย          

การวางแผนการดําเนินชีวิตและการพัฒนาวิถี ชี วิตตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง       
การวิเคราะห์ สังเคราะห์วิกฤตเศรษฐกิจไทย การประเมินการดําเนินชีวิตของตนเอง การทําบัญชีรายรับ-
รายจ่ายในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ การวางแผนชีวิตของตนเอง และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้
และวัสดุเศษเหลือในกิจกรรมการผลิต 
 
16-4000-1602 การยศาสตร์และจิตวิทยาความปลอดภัยในการทาํงาน 3 (3-0-6)   
 (Ergonomics and Psychology for work safety) 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมในการทํางาน 
2. วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากการทํางานซ้ําซากในการประกอบ

อาชีพ 
3. ปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานด้วยท่าทางที่ถูกต้องตามหลักสรีรวิทยา 
4. ใช้ท่าทางที่ถูกต้องในการทํางานเพ่ือรักษาสุขภาพของตนเอง 
5. แนะนําการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์ 

คําอธบิายรายวิชา   
ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมในการทํางาน การจัดสิ่งแวดล้อม  อิริยาบถ 

ท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือสุขภาพและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการย
ศาสตร์ สรีรวิทยาของกล้ามเน้ือ  โครงสร้างและหน้าที่ของกระดูก ความผิดปกติของกล้ามเน้ือและกระดูก
โครงร่างเนื่องจากการทํางาน  ความเครียดและความล้าจากการทํางาน   จิตวิทยาในการทํางานที่เก่ียวข้อง
กับการ       ยศาสตร์การยกย้ายวัสดุสิ่งของ  การสํารวจและการประยุกต์หลัก   การยศาสตร์ในการทํางาน  
การวิเคราะห์ลักษณะงานและประยุกต์ใช้ความรู้ทางการยศาสตร์เพ่ือปรับปรุงสภาพงาน  การดําเนินงานด้าน
การยศาสตร์ในสถานที่ทํางาน 

ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ การสํารวจสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์อิริยาบถต่าง ๆ ตามลักษณะของงานที่
ก่อให้เกิดโรคและการบาดเจ็บในการทํางาน  และหาแนวทางการแก้ไขโดยใช้หลักการยศาสตร์  โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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16-4000-1611 การส่งเสริมสขุภาพในการทํางาน 3 (3-0-6) 
 (Health Promotion for Work)  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับปัญหา การแก้ไขและการส่งเสริมสุขภาพ

ที่ในงานอาชีพของตนเอง 
2. จัดระบบการทํางานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและมีสุขภาวะ 
3. วางแผนส่งเสริม/แก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับตนเองและผู้อ่ืน 
4. จัดระบบควบคุมคุณภาพด้านสุขภาพและความปลอดภัยในองค์กร 
5. ออกกําลังกายด้วยกิจกรรมทางพลศึกษา/นันทนาการที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 ชนิด  สม่ําเสมอ 
6. ใช้หลักการเรื่องนํ้าใจนักกีฬาให้เกิดคุณธรรมในการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวัน 
7. จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย/นันทนาการเพ่ือเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายในการทํางาน 
8. แก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เก่ียวข้องกับสุขภาพในการทํางาน 
9. แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักเหตุและผลมากกว่ากล่าวโทษผู้อ่ืน 

10.  สร้างสัมพันธภาพในองค์กรโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
11.  วิเคราะห์ทางเลือกในการดําเนินชีวิตที่ประสบความสําเร็จอย่างมีเหตุผล 
12.  ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
13.  จัด/ออกแบบกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยเพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืน 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ โครงสร้างร่างกายมนุษย์ กายวิภาค สรีรวิทยาที่เก่ียวข้องกับการทํางาน การใช้
พลังงานของร่างกายในการทํางาน ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมการทํางาน วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจาก
สภาพแวดล้อมการทํางาน  ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน  การวางแผนส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กีฬา และ
นันทนาการเป็นสื่อ  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีมีจิตสํานึกความปลอดภัย  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝึกทักษะในการเล่นกีฬาที่สนใจ วางแผนการส่งเสริมสุขภาพกายโดยออกกําลังกายสมํ่าเสมอด้วยการ
เล่นกีฬา  วางแผนการส่งเสริมสุขภาพจิต  ลดความเครียดจากการทํางานโดยกิจกรรมนันทนาการ  โดยฝึก
ปฏิบัติจากสถานการณ์จริง   เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายดีจากการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬาและ
มีสุขภาพจิตดีจากกระบวนการทํางานร่วมกัน   
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16-4000-1612 การจัดการความรู้ 3 (3-0-6) 
(Knowledge Management) 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของการจัดการความรู้ ตลอดจนคุณลักษณะและ

ประเภทของความรู้ 
2.  เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการความรู้ในการทํางานในองค์กรและพัฒนาตนเองได้อย่าง

ย่ังยืน 
3. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่นํามาใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรที่ใช้ทุนทางปัญญา    มาเป็น

ฐานความรู้    
4. ประยุกต์ใช้หลักการจัดการความรู้เพ่ือจัดการความรู้ในปัจจุบันและในอนาคต  
5. ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ไปใช้ในการกําหนดอาชีพด้านการจัดการความรู้ใน

องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  กลยุทธ์การจัดการ

องค์ความรู้   การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร บุคลากรในการจัดการความรู้ องค์ประกอบและขั้นตอนในการ
จัดการความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ กลวิธี เทคนิค และเคร่ืองมือการพัฒนาจัดการความรู้   
ระบบฐานความรู้ ระบบการจัดการความรู้ในภาคธุรกิจและภาครัฐ 
 
16-4000-1613 มนุษยสัมพนัธใ์นองค์การ 3 (3-0-6) 

(Human Relations in Organization) 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคนและองค์การ 
2.  วิเคราะห์กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่มคน และองค์กร 
3.  ใช้เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การเพ่ือนํามาส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ 
4.  แก้ปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งภายในองค์การ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์การ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ในองค์การ  ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์การ หลัก
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ หลักการประสานงานและเทคนิคการจูงใจให้
คนทํางาน การบริหารความขัดแย้งในองค์การ  หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม        การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างการประสานงานที่ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 
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2)  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
      2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
16-4104-2001  การวิเคราะหข์่ายวงจรไฟฟา้      3 (2-3-5) 
  (Network Analysis)                                              
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์พารามิเตอร์ในวงจรเครือข่าย 
2. แสดงความสัมพันธ์ของเมตริกซ์ และกราฟโดยโปรแกรมจาํลอง 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับองค์ประกอบชนิด 2 ขั้วของโครงข่ายไฟฟ้า ตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ 
ตัวเหน่ียวนํา ไจเรเตอร์ และหม้อแปลงอุดมคติ การแบ่งชนิดของโครงข่าย ทฤษฎีกราฟของโครงข่ายและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเมตริกซ์ ของกราฟ ทฤษฎีของเทเลเจน การวิเคราะห์ด้วยโนดและ วงรอบ การแทน
โครงข่ายด้วยตัวแปรสเตท และการหาค่าเฉล่ียเชิงเวลา ใช้โปรแกรมจําลองวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า  
 
16-4104-2002  เครื่องจักรกลไฟฟ้า       3 (2-3-5) 
  (Electrical Machines) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
2. ทดสอบหาลักษณะสมบัติและวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 

คําอธบิายรายวิชา       
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเคร่ืองจักรกลเหน่ียวนํา มอเตอร์เหน่ียวนําเชิงเส้น เครื่องจักรกลซิงโครนัส 
เครื่องจักรกลซิงโครนัสแบบสามเฟส สมรรถนะมอเตอร์ซิงโครนัสแบบพิเศษ มอเตอร์แบบเซอร์โว 
ชนิดกระแสตรง มอเตอร์แบบเซอร์โวชนิดกระแสสลับ มอเตอร์แบบปราศจากแปลงถ่านมอเตอร์แบบสเตปปิง 
 
16-4104-2003  ระบบควบคุม        3 (2-3-5) 
  (Control System)  
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ระบบควบคุมแบบต่าง ๆ 
2. เลือกใช้และปรับแต่งระบบควบคุมในงานต่าง ๆ 
3. ออกแบบระบบควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบควบคุมอัตโนมัติเชิงเส้นแบบวงจรเปิดและวงจรปิดแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ ของระบบกายภาพ การวิเคราะห์ทรานเฟอร์ฟังก์ชัน บล็อกไดอะแกรม กราฟ การเคล่ือนที่ของ
สัญญาณ ระบบทางกลไฟฟ้า การพิจารณาระบบที่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์สถานะคงที่ของระบบควบคุม
แบบพี  ไอ และ ดี การตอบสนองเริ่มต้นของระบบอันหน่ึง สอง สูงกว่าเกณฑ์  การเสถียรของรูธ 
การวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ ฟังก์ชันลักษณะจําเพาะ วิธีทางเดินราก วิธีตอบสนองความถ่ีเกณฑ์การเสถียร
ของโบด โพลาร์และไนควิส รวมท้ังเอ็ม และเอ็นเซอร์เคิ่ล นิโคลชาร์ท การออกแบบระบบควบคุมแบบ 
พีไอดี ตัวควบคุม พีไอดี แบบลีด แบบแล็ก และแบบลีด-แล็ก การออกแบบและจําลองผลโดยใช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
16-4104-2004  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง      3 (3-0-6) 
  (Electric Power System Analysis) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตรและไมส่มมาตร 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับการไหลของโหลดและการควบคุม 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตรและไม่สมมาตร การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
เสถียรภาพแบบช่ัวครู่ การดําเนินงานระบบอย่างประหยัด โคออร์ดิเนชันของฉนวน การต่อลงดิน การไหล
ของโหลดและการควบคุมการไหลของโหลดระบบสายส่ง 
 
16-4104-2005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟา้                                       3 (2-3-5) 
  (Electrical System Design and Estimation) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผน ออกแบบเขียนแบบระบบไฟฟ้า 
2. คํานวณ ประมาณการระบบไฟฟ้า 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานในงานระบบไฟฟ้า 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการคํานวณ ออกแบบเขียนแบบ ประมาณการการติดต้ังระบบไฟฟ้า ระบบ
จ่ายกําลังแสงสว่าง สื่อสารระบบป้องกัน ระบบไฟฟ้าภายใน นอกอาคารและในโรงงานวิเคราะห์จุดคุ้มทุนผล
กําไร ค่าความเสี่ยง การจัดส่งวัสดุรายงานผลการปฏิบัติงานในงานระบบไฟฟ้า 
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16-4104-2006 การดําเนินงานการจัดการ      3 (2-3-5) 
 (Operation Management) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. นําคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงงาน 
2. เลือกใช้ หรือเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับยุทธวิธี และกลยุทธ์ที่นําความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ เช่น 
โปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีแถวคอย การพยากรณ์ การจําลองวัสดุคงคลัง นํามาประยุกต์ใช้
ในงานปฏิบัติจริงในกรณีศึกษาต่างๆ 
 
4104-2007 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า     3 (2-3-5) 
  (Electrical Safety Standard )  
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าปัจจัยที่ทําให้เกิดอันตราย 
2. ควบคุมพลังงานไฟฟ้า 

คําอธบิายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าปัจจัยที่ทําให้เกิดอันตรายประสิทธิภาพ
การควบคุมพลังงานไฟฟ้า 
 
16-4104-2008  เทคโนโลยีซ่อมบํารุงทางไฟฟ้า      3 (2-3-5) 
  (Electrical Maintenance Technology)   
สมรรถนะรายวิชา  
 ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อบกพร่องของอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ควบคุมในระบบไฟฟ้า ระบบสาย
ส่งไฟฟ้า และเคร่ืองกลไฟฟ้า  
 
คําอธิบายรายวิชา    
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการในการซ่อมบํารุงรักษา ตรวจสอบวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของ
อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์ควบคุมในระบบไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และเคร่ืองกลไฟฟ้า การวางแผนและ 
การควบคุมการตรวจการเตรียมงาน งานซ่อมบํารุงรักษา การสรุปและประเมินผลในงานซ่อมบํารุงรักษา 
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16-4104-2009  การจัดการพลงังานไฟฟา้       3 (2-3-5) 
  (Electrical Energy Management) 
สมรรถนะรายวิชา  

1. ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม                        
2. วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม                                                       
3. จัดทํารายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ดําเนินการและควบคุมตามมาตรการการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

คําอธบิายรายวิชา    
         ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ภาพรวมของระบบพลังงานไฟฟ้า  การสํารวจ  ตรวจวัด บันทึกข้อมูล  
การวิเคราะห์และจัดทํารายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า ในระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบเคร่ือง
ทําความเย็นและปรับอากาศตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์ 
ฝึกอบรม กําหนดมาตรการ ปรับปรุง ดําเนินการ ควบคุมและประเมิน ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรม  
 
16-4104-2010  การป้องกันระบบไฟฟา้                                                   3 (2-3-5) 
  (Electrical Protection) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. คํานวณหาขนาดอุปกรณ์ป้องกัน 
2. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง เฟสเซอร์ และภาวะขั้ว ส่วนประกอบ
สมมาตร แหล่งสัญญาณเข้าของรีเลย์ หลักสําคัญของระบบป้องกัน หลักการในการเช่ือมต่อระบบลงดิน  
การป้องกันเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า รีแอกเตอร์ ตัวเก็บประจุ ขนาน บัส มอเตอร์ และสายตัวนํา
ไฟฟ้า 
 
      2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
16-4104-2101  เทคโนโลยีไฟฟ้า 1        * (*-*-*) 
  (Electrical Technology 1) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. นําความรู้เก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ้าสู่การปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย แล้วนําเสนอและเขียนเป็นรายงาน 
 
16-4104 - 2102 เทคโนโลยีไฟฟ้า 2      * (*-*-*) 

      (Electrical Technology 2) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. นําความรู้เก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ้าสู่การปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย แล้วนําเสนอและเขียนเป็นรายงาน 
 
16-4104-2103  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า      3 (3-0-6) 
  (Electrical Engineering Mathematics)  
สมรรถนะรายวิชา 

1. นําคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานในทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับเลขเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์เชิงซ้อน การส่งคงรูป อินติกรัลเชิงซ้อนและทฤษฎี
ตกค้าง การแปลง ฟูเรียร์และลาปลาส นิยามบท คุณลักษณะ และการประยุกต์ใช้งาน สมการผลต่างอนุพันธ์
ย่อยและปัญหาค่าขอบเขต วิธีการแยกตัวแปร การแก้สมการคลื่น สมการการซึมซาบ สมการลาปลาสและไฟ
ไนต์อีลีเมนต์ 
 
16-4104-2104  อินเวอร์เตอร์        3 (2-3-5) 
  (Inverter) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ลักษณะสมบัติของอินเวอร์เตอร์ 
2. เลือกใช้ ชนิด ขนาด ตามลักษณะงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทฤษฎีและลักษณะสมบัติของคอนโทรลเร็กติไฟเออร์ การเรียงกระแสแบบ
มีการควบคุมหลักการแปลงแรงดันไฟตรงให้เป็นแรงดันไฟสลับ ทฤษฎีและหลักการทํางานของอินเวอร์เตอร์
แบบต่าง ๆ รวมทั้งการควบคุมแรงดัน การปรับรูปคลื่นจากอินเวอร์เตอร์ การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในการ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์เหน่ียวนํา หรือสายส่งแรงดันสูงชนิดไฟตรง หรือในงานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
 
16-4104-2105  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง        3 (3-0-6) 
  (High Voltage Engineering) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. คํานวณหาค่าอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบไฟฟ้าแรงสูง 

2. เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในงานระบบไฟฟ้าแรงสูง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงสนามไฟฟ้าความคงทนของวัสดุฉนวนในสนามไฟฟ้า 
การสร้างแรงดันไฟฟ้าสูงเพ่ือทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูงฉนวนไฟฟ้าก๊าซของแข็ง
และของเหลวการทดสอบอุปกรณ์ ไฟ ฟ้ าแรงสู งแรงดัน เกิน อุปกรณ์ ที่ ใช้ ในระบบส่ งกํ าลั งไฟ ฟ้ า 
ด้วยไฟฟ้าแรงสูง 
 

16-4104-2106  การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร ์     3 (2-3-5) 
  (Microcontroller Application) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรส์ําหรับงานควบคุม 
2. เลือกใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับงานควบคุม 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การอินเตอร์เฟส
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก สร้างและทดสอบวงจรเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้
โปรแกรมจําลองการทํางาน  ออกแบบและสร้างช้ินงานที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นองค์ประกอบหลักและ
เขียนโปรแกรมควบคุม  
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16-4104-2107  ระบบควบคุมอัจฉริยะอาคาร      3 (2-3-5) 
  (Intelligent BuildingSystem)  
สมรรถนะรายวิชา  

1. ออกแบบระบบบริหารอาคาร ระบบอาคาร  ความปลอดภัยและบริการลูกค้า  
2. ควบคุมระบบบริหารอาคาร ระบบอาคาร  ความปลอดภัยและบริการลูกค้า  

คําอธิบายรายวิชา    
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบบริหารอาคารระบบควบคุมการใช้พลังงานระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
บริหารสายสัญญาณ ระบบบริหารความปลอดภัยของผู้ใช้งานงานระบบอาคารระบบจ่ายไฟฟ้ากําลังระบบ
เตือนเพลิงไหม้ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ ระบบเครือข่ายท้องถิ่นระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบสายสัญญาณสื่อสารหลักโครงสร้างอาคารการออกแบบโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นสูงระบบผนังอาคาร
ภายนอกระบบพ้ืนยกระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวมระบบโทรศัพท์ระบบโทรศัพท์การประชุมผ่านทางจอภาพ
ระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตการเตรียมการในช่วงออกแบบส่วนทางเข้าของสายสัญญาณระบบ
กระแสไฟฟ้าส่วนให้บริการลูกค้าความแตกต่างระหว่าง Intelligent Building System กับ Building 
Automation System ประโยชน์ที่ได้จากการเป็นอาคารอัจฉริยะแนวความคิดในการออกแบบอาคาร
อัจฉริยะในปัจจุบัน 
 
16-4104-2108  วัสดุวิศวกรรม                                       3 (3-0-6) 
  (Engineering Materials) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เลือกใช้วัสดุทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
2. ทดสอบคุณสมบัติและการแปลความหมายท่ีเก่ียวข้องกับวัสดุวิศวกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณสมบัติ โลหะ อโลหะ พลาสติก ไมลาร์เบกาไลต์ไฟเบอร์ พอซเลน แผนภาพสมดุลและ   
การแปลความหมายศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและมหภาคกับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม 
กระบวนการผลิต สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม 
 

16-4104-2109 การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ      3 (2-3-5) 
  (Automatic Process control) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์กระบวนการควบคุมกระบวนการ 
2. คํานวณค่าปฏิกิริยาการควบคุมกระบวนการ 
3. ปรับต้ังค่าปฏิกิริยาการควบคุมกระบวนการ 



21 
 

4. ทดสอบและสอบเทียบเครื่องควบคุมกระบวนการ 
5. หาข้อบกพร่องของกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานและฟังช่ันการใช้งานของเครื่องควบคุมการควบคุมระบบ
ปิดและระบบเปิดกราฟการตอบสนองการควบคุมของสัญญาณการควบคุมแบบป้อนกลับการควบคุม
ป้อนกลับอันดับที่หน่ึงและอันดับที่สองการควบคุมแบบคาสเคดการควบคุมแบบอัตราส่วน การควบคุมแบบ
ป้อนกลับล่วงหน้าการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบการควบคุมกระบวนการพร้อมทั้งเครื่องควบคุม
กระบวนการและอุปกรณ์ช่วยในการควบคุม 
 
16-4104-2110  ระบบควบคุมแบบกระจาย      3 (2-3-5) 
  (Distributed Control System) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ระบบควบคุม 
2. ออกแบบระบบควบคุม 
3. สั่งงานระบบควบคุม 
4. ทดสอบและหาข้อบกพร่องของระบบควบคุม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ควบคุมแบบต่อเน่ืองและ 
ไม่ต่อเน่ือง การออกแบบระบบควบคุมแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง การเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ตัวรับรู้และอุปกรณ์ตัวควบคุมสุดท้ายสําหรับคอมพิวเตอร์ควบคุม การสร้างชุดคําสั่งควบคุมสําหรับ
เครื่องจักรกลและกระบวนการ การควบคุมแบบเชิงอันดับโดยใช้ตัวควบคุมแบบตรรกะโปรแกรมได้  
การจําลองกระบวนการ 
 
16-4104-2111  ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว      3 (2-3-5) 
  (Embedded Computer Systems) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เขียนโปรแกรมสําหรับงานควบคุม 
2. เลือกใช้ ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวสําหรับงานควบคุม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้งานและการทดสอบของระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว 
องค์ประกอบและการออกแบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว การเกิดขึ้นพร้อมกัน การควบคุม แบบเวลาจริง  
การพัฒนาโปรแกรมบนระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว อุปกรณ์ต่อเช่ือมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และ 
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การควบคุมข้อผิดพลาด การติดต่อสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว ข้อพิจารณาเชิงการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ใช้และความปลอดภัยในการใช้งานระบบปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว 
 
16-4104-2112  เครือข่ายคอมพิวเตอร์       3 (2-3-5) 
  (Computer Networks) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เขียนโปรแกรมสําหรับงานควบคุม 
2. เลือกใช้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับงานควบคุม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทฤษฎี หลักการทํางาน ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี การออกแบบเลขท่ีอยู่ไอพี 
โพรโทคอลการจัดเส้นทาง การเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายด้วย ทีซีพี/ไอพี การจัดการเครือข่ายความมั่นคง
ของเครือข่าย เอ็มพีแอลเอส โปรแกรมประยุกต์ด้านเครือข่าย 
 
16-4104-2113    ระบบเครือข่ายงานควบคุมอุตสาหกรรม                      3 
(2-3-5) 
  (Industrial Local Control Network) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม 
2. ออกแบบระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม 
3. ทดสอบและหาข้อบกพร่องระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม การขยายจุดเช่ือมต่อสัญญาณเข้าออก (1 System 
Expansion) การขยายระบบ (Multi System Expansion) การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมอ่ืน (Control 
Unit) เครื่องมือวัด (Instrument) อุปกรณ์ควบคุมสุดท้าย (Final Control Element) คอมพิวเตอร์แบบบัส
อุตสาหกรรม (Industrial Bus) การเช่ือมต่อส่งสัญญาณ ข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์ ระหว่างโปรแกรมควบคุม 
 
16-4104-2114  ระเบียบวิธีเชิงเลข       3 (2-3-5) 
  (Numerical Method) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์คํานวณทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับตัวเลขที่ใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
2. เขียนโปรแกรมแก้ปัญหางานทางไฟฟ้าด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ 

คําอธิบายรายวิชา  
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 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับตัวเลขที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ การใช้เลขยกกําลัง การประมาณค่าผิดพลาด 
การแก้สมการเชิงเส้น และสมการไม่เชิงเส้น การหาค่าฟังก์ชันโดยประมาณ การกําหนดข้อมูลการแก้สมการ
เชิงอนุพันธ์ และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
 
16-4104-2115  การประยุกต์ใช้ดิจิตอล       3 (2-3-5) 
  (Digital Application) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ ออกแบบ วงจรไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบสมองกลฝังตัว ตัวควบคุมแบบดีเอสพี  
2. ทดสอบ วงจรไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบสมองกลฝังตัวตัวควบคุมแบบดีเอสพี 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ และระบบสมองกลฝังตัวการออกแบบ
วงจรรวมโดยใช้ภาษาเชิงพฤติกรรม ตัวควบคุมแบบดีเอสพี การประยุกต์ระบบควบคุมมอเตอร์แบบดิจิตอล
เซอร์โว การควบคุมตําแหน่ง ความเร็วและแรงบิดพีเอแอลและพีแอลเอวงจรมัลติเพล็กเซอร์และวงจรเลือก
สัญญาณการเช่ือมต่อกับระบบอนาลอก การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอกและอนาลอกเป็นดิจิตอล 
 
16-4104-2116  การประยุกต์และประมวลผลสัญญาณ     3 (2-3-5) 
  (Signal Processingand Application) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ ระบบสัญญาณ 
2. ประยุกต์และเลือกใช้ สญัญาณสําหรับงานทางไฟฟ้า 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบต่างๆของวงจรขยายแบบป้อนกลับอัตราขยายของตัวแปลง
สัญญาณวงจรปรับสภาพสัญญาณการวัดสัญญาณในโดเมนเวลาการวิเคราะห์สัญญาณในโดเมนความถี่การ
วิเคราะห์สัญญาณรบกวนตัวแปลงสัญญาณชนิดต่างๆเช่นแปลงจากแรงดันเป็นความถ่ีหรือจากความถี่เป็น
แรงดันการประมาณค่าทางสถิติของสัญญาณการใช้วิธีสหสัมพันธ์สําหรบัการประมวลสัญญาณตัวเฉล่ีย
สัญญาณ 
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16-4104-2117 พลังงานทางเลือก       3 (3-0-6) 
  (Renewable Energy) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เลือกใช้พลังงานทดแทน 
2. ประเมินศักยภาพ จุดคุ้มทุนและตัดสินใจลงทุนด้านพลังงานแต่ละรูปแบบ 
3. ดําเนินการด้านพลังงานตามกฎหมายและขอ้บังคับต่างๆทางพลังงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ พลังงานนิวเคลียร์  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน 
ชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานคลื่น  พลังงานความร้อนใต้พิภพ ความต้องการพลังงานในบ้านพักอาศัย 
โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจ การขนส่ง นโยบายด้านพลังงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับอุปสงค์และ
อุปทานพลั งงานในประเทศ  เศรษฐศาสตร์ ด้ านพลั งงาน  การประเมินจุดคุ้ มทุนและการลงทุน 
ด้านพลังงาน ความมั่นคงทางด้านพลังงาน กฎหมายและขอ้บังคับต่างๆด้านพลังงาน 
 
 

16-4104-2118  อุปกรณ์การจัดการพลังงานไฟฟ้า      3 (2-3-5) 
  (Devices for Electrical Energy Management) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ เลือกวิธีการจัดการพลังงานในระบบไฟฟ้า 
2. ตรวจสอบ จัดการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การปรับปรุงตัวประกอบกําลัง  การปรับสมดุลโหลด แผงสวิตช์หลัก 
อุปกรณ์สับเปลี่ยน การประยุกต์ใช้หม้อแปลงเพื่อประหยัดพลังงาน หลอดประหยัดไฟฟ้าและการใช้แสง
ธรรมชาติ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอินเวอร์เตอร์และการประยุกต์ ใช้มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง ซอฟท์สตาร์ทและการควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนํา การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
16-4104-2119 การโปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํหรับงานควบคุม    3 (2-3-5) 
  (Computer Programming for Controlling)                                                 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ เขียนโปรแกรมการแก้ปัญหางานควบคุมทางไฟฟ้า 
2. เขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูลผา่นระบบเครือข่าย 

คําอธบิายรายวิชา 
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 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในงานควบคุม ระบบไฟฟ้า ระบบ
การควบคุมในงานอุตสาหกรรม โดยการเขียนโปรแกรม หรือใช้โปรแกรมสําหรับงานควบคุม เช่ือมต่อกับ
ซอฟท์แวร์ และฟังก์ชันควบคุมผ่านระบบเครือข่าย 
 
16-4104-2120      การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง    2 (2-0-4) 

(Management for Small and Medium Enterprises) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. นําคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ 
2. เลือกใช้ หรือเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวคิดเร่ิมต้นธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) การพัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการ
สร้างธุรกิจ SMEs การวางแผนธุรกิจสําหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ โดยเน้นถึงรูปแบบต่างๆ ของธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจและภาษีอากรที่เก่ียวข้อง  ความสําคัญของการจัดทําและเสนอรายงานงบการเงินของธุรกิจ  วิเคราะห์
สถานการณ์ภายในและภายนอกธุรกิจเพ่ือปรับองค์กรให้มีประสิทธิภาพรู้จักสร้างความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขัน ปรับขบวนการบริหารด้านการเงิน ลูกหน้ี สินค้าคงคลังและการตลาด ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรน้ีจะ
นําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนเพ่ือจัดทํารูปแบบจําลองของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง 
 
16-4104-2121    โปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นงานวิศวกรรม     3 (2-3-5) 
  (Program Computer for Engineering) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สําหรับงานวิศวกรรม 
2. เขียนโปรแกรมสําหรับการควบคุม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมในการควบคุม โดยใช้โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นจากรูปภาพ (Visual) 
หรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการควบคุม เช่ือมต่อกับ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ หรือ เครื่อง
ควบคุมกระบวนการหรือแผงควบคุมแบบสัมผัส ประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานด้านวิศวกรรมในการควบคุมงาน
แบบอัตโนมัติเช่น ควบคุมการทํางานของหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม  
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16-4104-2122  การวัดและมาตรวิทยาเบื้องต้น      3 (2-3-5) 
  (Industrial Metrology and Instrument) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับระบบและมาตรฐานการวัด 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
3. มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ แนวคิดด้านมาตรวิทยา ขนาดความเผื่อของรูปทรงทางเรขาคณิต ระบบการวัด 
มาตรฐานการวัด การสอบกลับได้ของระบบการวัด หลักการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด ความไม่แน่นอนของการ
วัด วิธีการและปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดทางอุตสาหกรรมแบบต่างๆ   
 
16-4104-2123     การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์     3 (2-3-5) 
  (Electronics Circuit Analysis) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์                  
2. เลือกใช้ หรือเขียนโปรแกรมประยุกต์เพ่ือทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับไบอัส อิมพีแดนซ์ รูปคลื่น สเปคตรัม ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบช้ินเดียว หรือวงจรรวม คํานวณ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม และเคร่ืองมือ 
 
16-4104-2124      อิเล็กทรอนิกส์กําลัง       3 (2-3-5) 
  (Power Electronics) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ทดสอบหาคุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลังและวงจร 
2. หาข้อบกพร่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลังต่างๆวิเคราะห์การทํางานของคอนเวอร์
เตอร์ ชนิดไลน์คอมมิวเทชันในสภาวะจริง ผลรีแอกแตนซ์ของแหล่งกําเนิด การทํางานของคอนเวอร์เตอร์ทั้ง 
1 และ 2 ทางในระบบ 1 เฟสและ 3 เฟส ความเพ้ียนฮาร์มอนิกส์ของกระแสซึ่งมผีลกระทบต่อแรงดันต้นทาง 
ระบบคอนเวอร์เตอร์แบบ เอซี-เอซ ีทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟสการนําไปใช้งานระบบควบคุมมอเตอร์กระแสตรง
แบบ 1 และ 4 ควอแดร้นท์ ระบบควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ ระบบสลปิ 
รีคัปเวอรี่ไซโครคอนเวอร์เตอร์ คอนเวอเตอร์แบบดีซี-ดีซ ีบ๊ัก บูสต์ บ๊ัก-บูสต์ คุณสมบัติของแกนเฟอร์ไรต์ และ
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การนําไปใช้งาน คอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ ์แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์ ฟลายแบ็ก คอนเวอร์เตอร์ 
แบบพุช-พูลดีซีชอปเปอร์ คอมมิวเทชันแบบบังคับ โหมดการทํางานของคอนเวอร์เตอร์ การทํางานใน 
จตุภาคต่างๆ และการใช้ประโยชน์ เทคนิคการควบคุม 
 
16-4104-2125 การสอบเทียบกระบวนการผลิต      3 (2-3-5) 
  (Production Process Compare Testing)  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
2. สอบเทียบกระบวนการผลิต 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเครื่องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิตการสอบเทียบกระบวนการผลิตการ
ทํางานของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมต่างๆในงานอุตสาหกรรมทั่วๆไป 
 
16-4104-2126 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า        3 (2-3-5) 
  (Electric Drives) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ออกแบบวงจรขับเคลื่อนเครือ่งกลไฟฟ้า 
2. ประยุกต์ความรู้ในการควบคมุ และการขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟ้า 

คําอธบิายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง การควบคุมระบบขับเคลื่อนแบบหลายควอดแดรนท์ด้วยคอนเวอร์เตอร์และชอปเปอร์ 
การขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนํา การควบคุมซิงโครนัส
มอเตอร์วงจรควบคุมการขับเคลื่อน และการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม จําลองการขับเคลื่อนเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
16-4104-2127 การทดสอบความต้านทานฉนวน      3 (2-3-5) 
  (Insulation Resistance Testing)  
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับความต้านทานฉนวน 
2. ทดสอบความเสื่อมของอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความต้านทานฉนวนความเสื่อมของอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 
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16-4104-2128 การซ่อมบํารุงมอเตอร์ไฟฟา้และระบบขับ     3 (2-3-5) 
  (Drive System and Motor Maintenance)  
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือวัดพ้ืนฐานที่ใช้ในงานซ่อมบํารุงของอุตสาหกรรมทั่วไป 
2. ซ่อมบํารุงอุปกรณ์และมอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

คําอธบิายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการซ่อมบํารุงอุปกรณ์และมอเตอร์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เครื่องมือวัด
พ้ืนฐานที่ใช้ในงานซ่อมบํารุงของอุตสาหกรรมทั่วไป 
16-4104 – 2129 การวิเคราะห์อุณหภูมิด้วยภาพความร้อน    3 (2-3-5) 
  (Heat Picture Temperature Alnalyzation)  
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการถ่ายภาพอุณหภูมิ 
2. ปฏิบัติเก่ียวกับการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและทางกล 

คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถ่ายภาพอุณหภูมิการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า และทางกล 
 
16-4104 – 2130  การซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศ     3 (2-3-5) 
     (Air Condition System Maintenance)  
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสและไม่สมัผสั 
2. บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 

คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสและแบบไม่สัมผัสการบํารุงรักษาระบบปรับ
อากาศท่ีมีCarbon monoxide การบํารุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 
 
16-4104-2131 การซ่อมบํารุงโดยเทคนิคอัลตร้าซาวด์     3 (2-3-5) 
  (Technical ultrasound maintenance)  
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้ในการตรวจวัดวิเคราะห์อัลตร้าซาวด์เครื่องจักรที่ดีหรือเสีย 
2. ตรวจวัดอัลตร้าซาวด์ระบบไฟฟ้า 

คาํอธิบายรายวิชา  
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 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเกิดอัลตร้าซาวด์(Ultrasound)ในเครื่องจักรจําแนกลักษณะการเกิด
อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) แบบต่างๆท่ีเกิดจากเครื่องจักรในงานซ่อมบํารุงและตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
 
16-4104-2132 การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร    3 (2-3-5) 
  (Machine  Analysis)  
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องกลไฟฟ้า 
2. บํารุงรักษาระบบเคร่ืองกลไฟฟ้า 

คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเครื่องจักรที่มีปัญหาUnbalance Misalignment Looseness Bearing 
Defects ทางกล 
 
16-4104-2133 การซ่อมบํารุงระบบควบคุม      3 (2-3-5) 
  (Control System Maintenance )  
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการทํางานและลักษณะสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในระบบควบคุม 

คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานและลักษณะสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซ่อมบํารุงอุปกรณ์
ในระบบควบคุม 
 
16-4104-2134 คุณภาพกําลังไฟฟ้า       3 (3-0-6) 
  (Electrical  Power Quality)  
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับคําจํากัดความของคุณภาพกําลังไฟฟ้า 
2. การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กําลังเพ่ือปรับปรุงคุณภาพกําลังไฟฟ้า 
3. แสดงความรู้เก่ียวกับมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับไฟฟ้า 
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ซือ่สัตย์ น้อมนําหลักปรัชญา 

ของเศษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเกี่ยวกับคําจํากัดความของคุณภาพกําลังไฟฟ้าการพิจารณาคุณภาพกําลังไฟฟ้าของระบบ
การศึกษาถึงฮาร์โมนิกส์ในระบบไฟฟ้าการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กําลังเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
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กําลังไฟฟ้ามาตรฐานต่างๆที่เก่ียวข้องกับคุณภาพไฟฟ้าการออกแบบวงจรกรองการปรับปรุงคุณภาพ
กําลังไฟฟ้า 
 
16-4104-2135 ไฟฟ้าเคมี        3 (2-3-5) 

(Electrochemistry) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการทฤษฎีทางไฟฟ้าเคมี 
2. แยกหรือสกัดสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า 
3. ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและแบตเตอรี่ 
4. การแยกไฮโดรเจนจากน้ํา 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนาแนวคิดทางเคมีไฟฟ้า ประกอบด้วยหลักการทางเทอร์โม

ไดนามิกส์ จลนศาสตร์ของปฏิกิริยา การถ่ายเทของประจุและมวล เซลลเ์ช้ือเพลิง การแยกหรือสกัดสารเคมี
ด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รวมถึงเรื่องคุณสมบัติ การผลติ การจัดเก็บและการ
ขนส่งไฟฟ้าเคมีของไฮโดรเจน 
 
16-4104-2136  การผลิตส่งจ่ายและจําหน่ายทางไฟฟ้ากําลัง    3 (3-0-5) 

(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าต้ังแต่ต้นกระบวนการถึงระบบจําหน่าย 

2. วิเคราะห์โมเดลของเคร่ืองกําเนิด หม้อแปลง และสายส่ง 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและค้นคว้าเก่ียวกับโครงสร้างระบบไฟฟ้ากําลังแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าแบบทั่วไปและโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนคุณลักษณะของภาระไฟฟ้าคุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและแบบจําลองคุณลักษณะ
ของหม้อแปลงไฟฟ้าและแบบจําลองพารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้าและแบบจําลองระบบจําหน่ายไฟฟ้าระบบ
กําเนิดไฟฟ้าเชิงกระจายอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากําลัง 
 
16-4104-2137 การผลิตกําลงัไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์และพลังงานลม   3 (2-3-5) 

(Solar and Wind Power Generation) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 

2. วิเคราะห์การทํางานของแผงเซลลแ์สงอาทิตย์ 
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3. ติดต้ังระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

4. แสดงความรู้เก่ียวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

5. วิเคราะห์การทํางานของกังหันลม 

6. ติดต้ังระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพลังงานลมและแสงอาทิตย์ คุณลักษณะของลม ระบบไฟฟ้ากําลังจาก
พลังงานลม กังหันลมและคณุลักษณะของกังหันลม คุณลักษณะของแสงอาทิตย์ ระบบไฟฟ้ากําลังจากเซลล์
สุริยะ ระบบไฟฟ้ากําลังจากพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ คุณลักษณะของเซลลส์ุริยะ คุณลักษณะของ
แผงสะสมพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ อิเล็กทรอนิกส์กําลังและระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าสําหรับการ
แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์และลม ระบบการสะสมพลงังาน ระบบโดดเด่ียวและระบบเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า 
 
16-4104-2138 เซลล์เชื้อเพลงิ        3 (2-3-5) 

(Fuel Cells) 
วิชาบังคับก่อน : ไฟฟ้าเคมี 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับไฟฟ้าเคมีและการประยุกต์ใช้ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกับเก่ียวกับการทํางานของเซลล์เช้ือเพลิงแบบต่างๆ 
3. วิเคราะห์การทํางานของเซลล์เช้ือเพลงแบบต่างๆ 
4. ประยุกต์ใช้เซลล์เช้ือเพลิงในการขับโหลดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นด้านเทคโนโลยีเซลล์เช้ือเพลิงได้แก่ระบบ PEM PAFC 

AFC SOFC MCFC และ DMFC องค์ประกอบของเซลล์เช้ือเพลิงและระบบได้แก่ โฟลว์ฟิลด์เพลต วัสดุ 
อิเล็กโทรไลต์ อิเล็กโทรดแคตาไลส์ท และออนบอร์ด รีฟอร์มเมอร์ เซลล์เช้ือเพลิงชนิดมือถือ ชนิดผลิตกําลัง
ระดับจําหน่าย ระบบขนส่ง ชนิดของเช้ือเพลิง และการจัดเก็บเช้ือเพลิงประยุกต์ใช้เซลล์เช้ือเพลิงในการขับ
โหลดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 
16-4104-2139 พลังงานลม        3 (2-3-5) 

(Wind Power) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับระบบพลังงานลมของโลกและประเทศไทย 

2. แสดงความรู้เก่ียวกับฟิสิกส์ของลม 

3. แสดงความรู้เก่ียวกับอากาศพลศาสตร์ของกังหันลมแบบต่างๆ 



32 
 

4. ติดต้ังระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นด้านผลผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากลม ระบบลมของโลก 
ฟิสิกส์ของลม กังหันลมแบบแนวต้ังและแนวนอน อากาศพลศาสตร์ของกังหันลม ฟารม์กังหันลมทีใ่ช้เพ่ือผลิต
พลังงานไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายและที่ต้ัง การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมติดต้ัง
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม  
 
16-4104-2140 เชื้อเพลงิชีวภาพและชีวมวล                              3 (2-3-5) 

(Biofuel & Biomass) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เช้ือเพลง 
2. การผลิตแก๊สด้วยวิธีการฝังกลบ 
3. การแปรสภาพแก๊สเป็นเช้ือเพลิงเหลว 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นด้านผลผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเช้ือเพลิงชีวมวล ประวัติ

การใช้เช้ือเพลิงชีวมวล แหลง่กําเนิดของชีวมวลได้แก่ ป่า ผลผลิตทางเกษตรและของเสียที่เกิดจากการเก็บ
เก่ียว ทรัพยากรท่ีนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ได้แก่ ของเสียที่เป็นของแข็งจากชุมชนหรือเทศบาล  แก๊สจากการฝัง
กลบ เช้ือเพลงิในรูปแบบแก๊ส ได้แก่ การย่อยในสภาพไร้อากาศหรือไร้ออกซิเจน การแปรสภาพเป็นแก๊ส 
เช้ือเพลิงเหลว การหมัก ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคช่ัน 

 
16-4104-2141 การรวมกริดพลังงานทดแทน                                 3 (3-0-5) 

(Grid Integration of Renewables) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการรวมกริดพลังงานไฟฟ้า 
2. การเช่ือมต่อไมโครกริดด้วยระบบ SCADA 
3. การออปทิไมซร์ะบบ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและค้นคว้าเก่ียวกับการต่อระบบผลิตกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานทดแทนเข้ากับไมโครกริด 

เสถียรภาพ ทรานเซี่ยนและผลของฮาร์โมนิก ข้อตกลงและความต้องการในการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า การ
พัฒนามาตรฐานการเช่ือมต่อ แนวคิดเรื่อง SCADA และกรดิแบบฉลาด การออปทิไมซ์ระบบ 
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16-4104-2142 กระบวนการอิเล็กโทรไลทิก      3 (2-3-5)
  (Electrolytic Processes) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. คํานวณพลังงานที่ใช้ในการชุบโลหะ 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์การชุบโลหะ และชุบโลหะ 
3. คํานวณพิกัดต่างๆของแบตเตอรี่เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
4. เลือกใช้อุปกรณ์ชาร์จประจุให้เหมาะสมกับขนาดแบตเตอรี่ 
5. วางแผนและทาํการตรวจสอบ (Audit) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับอิเล็กโทรไลซิส ตัวประกอบของการแยกขั้ว (Polarization factor) การ

เตรียมงานสําหรบัการชุบโลหะ ถังและอุปกรณ์ต่างๆ การคํานวณพลังงานท่ีต้องการใช้งาน วิธีในการประจุ
และรักษาแบตเตอรี่ Ni-iron และ Ni- cadmium องค์ประกอบและวัสดุของแบตเตอรี่ พิกัดความจุของ
แบตเตอรี่ การตรวจสอบพลังงาน (Energy Auditing) เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในบ้านและการประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรม  
 
16-4104-2143 ช็อปเพอร์ไฟกระแสสลับและไซโคลคอนเวอร์เทอร ์   3 (2-3-5) 
  (AC Chopper and Cycloconverters) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์การทํางานของเคร่ืองควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส 
2. ประยุกต์ใช้เครื่องควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส 
3. วิเคราะห์การทํางานของไซโคลคอนเวอร์เทอร์1 เฟส และ 3 เฟส 
4. ประยุกต์ใช้ไซโคลคอนเวอร์เทอร์1 เฟส และ 3 เฟส 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับหลักการของเคร่ืองควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 

เฟส การควบคุมแบบเปิด – ปิดและการควบคุมมุมเฟสทีใ่ช้กับวงจรไซโคลคอนเวอร์เทอร์1 เฟส และ 3 เฟส 
และเทคนิคการควบคุมอ่ืนๆที่ต่างจากน้ีและการกําเนิดสัญญาณพัลซ์ การประยุกต์ใช้กับแหล่งจ่ายกําลังแบบ
ปรับค่าได้ ยูพีเอส วงจรเริ่มเดินมอเตอร์โดยใช้โซลิดสเทตเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสถิต ระบบเอชวีดีซี และการ
ชดเชยกําลังรีแอ็กทีฟ 
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16-4104-2144 การทําความรอ้นและการเช่ือมด้วยไฟฟ้า       3 (2-3-5) 
(Electric Heating and Welding) 

สมรรถนะรายวิชา 
1. คํานวณพลังงานที่ใช้ในเตาอาร์คและเตาเผาไฟฟ้า 
2. ทดสอบและตรวจซ่อมระบบเตาอาร์คและเตาเผาไฟฟ้า 
3. ปฏิบัติงานกับวงจรความถ่ีสูง 
4. คํานวณพลังงานที่ใช้กับเคร่ืองเช่ือมแบบต่างๆ 
5. ทดสอบและตรวจซ่อมเคร่ืองเช่ือมแบบต่างๆ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของเตาอาร์ค (Arc furnaces) โครงสร้างและการประยุกต์ใช้

งานในงานจริงของเตาอาร์ค การสญูเสียในเตาเผาและประสิทธิภาพของเตาเผา หลักการความถ่ีสงู การให้
ความร้อนไดอิเล็กตริก คณุลักษณะของการเช่ือมอาร์คคาร์บอนและโลหะการเช่ือมแบบบัตต์ (Butt welding) 
และเช่ือมแบบจุด (Spot welding) 
 
16-4104-2145 การลากจูงทางไฟฟ้า        3 (2-3-5) 

(Electric Traction) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์การทํางานของระบบลากจูงทางไฟฟ้า 
2. คํานวณปริมาณต่างๆท่ีเก่ียวกับระบบลากจูงทางไฟฟ้า 
3. ทดสอบและตรวจซ่อมระบบลากจูงทางไฟฟ้า 
4. แสดงความรู้เก่ียวกับรถบัสไฟฟ้าชนิดมีรางและไม่มีราง 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบการขับ คุณลักษณะทางความเร็วกับเวลา การควบคุมมอเตอร์

กระแสตรงแบบอนุกรมและขนาน วงจรที่ถูกเปิด การส่งผ่านของวงจรชันต์และบริดจ์ การคํานวณผลที่ได้จาก
การลากจูง การหยุดทางไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้าชนิดมีรางและไม่มีราง (Tramways and trolley bus) การลากจูง
ด้วยระบบไฟฟ้ากระแสสลับ และแนวโน้มการใช้ในปัจจุบัน 
 
16-4104-2146 การขับมอเตอร์เหนี่ยวนาํด้วยการควบคุมด้านสเทเทอร ์   3 (2-3-5) 

(Stator Side Controlled Induction Motor Drive) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์การทํางานของมอเตอร์เหน่ียวนําเมื่อขับด้านสเทเทอร์ 
2. ขับมอเตอร์เหน่ียวนําด้านสเทเทอร์ด้วยวิธีต่างๆ 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการขับมอเตอร์เหน่ียวนําด้วยวิธีควบคุมแรงเคลื่อนด้านสเทเตอร์ คุณลักษณะ

ของแรงบิดสลิป (Slip torque) การกําหนดกระแสด้านอินพุตของเคร่ืองควบคุมด้วยวิธีต่างๆ การควบคมุ
แบบลูปปิด คุณลักษณะระหว่าง สลิป– แรงบิดเมื่อขับมอเตอร์เหน่ียวนําด้านสเทเทอร์ด้วยความถี่ วงจรสมมลู
ฮาร์โมนิก สนามแม่เหล็กหมุน กระแสฮาร์โมนิก ประสิทธิภาพ แรงบิด และเสถียรภาพ  
 
16-4104-2147 การขับมอเตอร์เหนี่ยวนาํด้วยการควบคุมด้านโรเทอร ์   3 (2-3-5) 

(Rotor Side Controlled Induction Motor Drive)  
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์การทํางานของมอเตอร์เหน่ียวนําเมื่อขับด้านโรเทอร์ 
2. ขับมอเตอร์เหน่ียวนําด้านโรเทอร์ด้วยวิธีต่างๆ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมค่าความต้านทานด้านโรเทอร์ คุณลักษณะระหว่างสลิป– แรงบิด 

ค่าความต้านทานสมมูลของ    ช็อปเพอร์ วงจรกรองของช็อปเพอร์ การปฏิบัติงานแบบกระแสคงที่ วิธีการฟ้ืน
คืนสภาพกําลังสลิป การปฏิบัติงานในย่านซิงโครนัสย่อย (Sub synchronous) การทํานายสมรรถนะตัว
ประกอบกําลังทางด้านอินพุต (Input power factor) 
 
16-4104-2148 การขับมอเตอร์ซิงโครนัส       3 (2-3-5) 

(Synchronous Motor Drives) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์การทํางานของมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยวิธีโวลต์/เฮิรต์ซ 
2. ขับมอเตอร์เหน่ียวนําด้วยวิธีโวลต์/เฮิรต์ซ 
3. วิเคราะห์การทํางานของมอเตอร์ซิงโครนัสเมือ่ขับแบบเวกเตอร์ 
4. ขับมอเตอร์เหน่ียวนําแบบเวกเตอร์ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมซิงโครนัสมอเตอร์โวลต์/เฮิรต์ซแบบเปิดลูปและแบบควบคุมด้วย

ตัวมันเอง การควบคุมขอบมมุ (Marginal angle control) และตัวประกอบกําลัง บทนําสู่การควบคุมแบบ
เวกเตอร์ (Vector control) หลักการและชนิดของการควบคุมแบบเวกเตอร์ 
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16-4104-2149 ระบบส่งจ่ายด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสงูและตัวแปรงผัน              3 (2-3-5) 
(HVDC Transmission and Converter) 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับการส่งจ่ายกําลังไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง 
2. เช่ือมต่อระบบส่งจ่ายไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันโดยใช้ระบบ HVDC 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเปรียบเทียบระหว่างระบบการส่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้า

กระแสตรง ชนิดของการเช่ือมต่อไฟฟ้ากระแสตรง ตัวแปลงผัน HVDC : ตัวแปรงผัน 3 เฟส การวิเคราะห์
อย่างง่าย รูปเคลื่อนที่มกีารโอเวอร์แล๊ปและไม่มีการโอเวอร์แล๊ป ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงเคล่ือน 
ตัวประกอบกําลังไฟฟ้าทางอินพุต หลักการของการควบคุม คุณลักษณะของการควบคุม การควบคุมมุม
จุดชนวนแบบคงที่ การควบคุมมุมจุดชนวนแบบกระแสคงที่และแบบเสื่อมตัว (Extinction) ตัวแปลง HVDC 
ที่มีการทํางาน 12 พัลซแ์ละที่สูงกว่า 12 พัลซ์ บทนําสู่ตัวแปลงผันสมัยใหม ่ ระบบ HVDC แบบหลาย
เทอร์มินัล (Multi Terminal HVDC Systems) : ชนิดของระบบ MTDC การเปรียบเทียบระหว่างระบบ
อนุกรมและขนานของ MTDC การฉนวน HVDC ตัวฉนวนของสายส่งไฟกระแสตรง เบรกเกอร์ไฟกระแสตรง 
คุณลักษณะและชนิดของเบรกเกอร์ไฟกระแสตรง 
 
16-4104-8001  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพไฟฟ้า 1      * (*-*-*) 
  (Electrical Career Training 1) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. นําความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าสู่การปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีไฟฟ้าในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย แล้วนําเสนอและเขียนเป็นรายงาน 
 
16-4104 - 8002 ฝกึประสบการณ์ทักษะวิชาชีพไฟฟ้า 2     * 
(*-*-*) 

(Electrical Career Training 2)  
สมรรถนะรายวิชา 

1. นําความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าสู่การปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีไฟฟ้าในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย แล้วนําเสนอและเขียนเป็นรายงาน 
 
2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
16-4104-8501  วิจัยและสัมมนาเทคโนโลยีไฟฟ้า      * (*-*-*) 
  (Research and seminar Electrical Technology) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ใช้กระบวนการวิจัยในงานนวัตกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า 
2. เขียนรายงานการวิจัย 
3. มีความเข้าใจในการจัดทําโครงการ 
4. มีความเข้าใจในกระบวนการจัดสัมมนาและการติดต่อสื่อสาร 
5. มีทักษะในการจัดการสัมมนา 
6. มีทัศนคติที่ดีต่องานอาชีพ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายของวิจัย ความหมายของนวัตกรรมบทบาทความสําคัญและประโยชน์ของการวิจัย
จรรยาบรรณ กระบวนการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัยสถิติวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับการวิจัยนวัตกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้าการเขียนรายงานการวิจัย   และเสนอหัวข้อโครงการ จัดการสัมมนา อภิปรายกรณีศึกษา 
ปัญหาต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้า วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข การฟังบรรยายจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิใน
วิชาชีพไฟฟ้า และสาขาอ่ืนๆ กําหนดหัวข้อเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสาขาวิชาและสถานประกอบการร่วมกัน 
 
16-4104-8502  โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 1                                                 * (*-*-*) 
  (Electrical Technology Project 1) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ค้นคว้าจัดทําสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี 
2. นําเสนอโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
เป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จักกับการค้นคว้าและแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีหรือแนวความคิดที่นักศึกษา

จะค้นคว้าทดลองเองรวมถึงการพัฒนางานทางอุตสาหกรรมหรืองานปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆทางเทคโนโลยี
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ไฟฟ้าซึ่งนักศึกษาอาจจะทําคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมนักศึกษาจะต้องส่งรายงาน
และผ่านการทดสอบ 
 
16-4104-8503  โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 2                                         * (*-*-*) 
  (Electrical Technology Project 2) 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ค้นคว้าจัดทําสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี 
2. นําเสนอโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
โครงการหรือปัญหาด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาโดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มนักศึกษา

จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และนําเสนอผลงานภายในภาคการศึกษา 
 


