
     มคอ.2 

 

 

 

 
 

 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 



     มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1. โครงสรางหลักสูตร 

    หนวยกิตรวม      ไมนอยกวา   142 หนวยกิต 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

    1) กลุมวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

    2) กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

    3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

    4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

     และเทคโนโลยี   ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     106  หนวยกิต  

 1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      24  หนวยกิต  

 2) กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา  82  หนวยกิต  

   - วิชาชีพ (บังคับ)                            39  หนวยกิต 

   - วิชาชีพ (เลือก)                                    36  หนวยกิต 

    - วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา  7  หนวยกิต 

    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 

   2. รายวิชา 

    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

     (ดังรายละเอียดภาคผนวก ก.) 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา        106  หนวยกิต  

 1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24  หนวยกิต 

 5711101 คณิตศาสตรวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟา 1  3(3-0-6) 

 5711102 คณิตศาสตรวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟา 2  3(3-0-6) 

  5711103 ฟสิกสและเคมีทางเทคโนโลยีไฟฟา   3(2-2-5) 

  5711104 วัสดุศาสตรไฟฟา   3(3-0-6) 

  5711105 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา    3(2-2-5) 

  5711402 โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานเทคโนโลยีไฟฟา 3(2-2-5) 

 5712401 อิเล็กทรอนิกสในงานไฟฟา    3(2-2-5) 

  5713101 สถิติวิศวกรรม   3(3-0-6) 

 2) กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 82       หนวยกิต 



     มคอ.2 

 วิชาชีพ (บังคับ)                                                        39  หนวยกิต 

  5711201 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1    3(2-2-5) 

   5711501 เครื่องมือวัดและการวัดในงานไฟฟา   3(2-2-5) 

   

\  5712101 การติดต้ังไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร  3(2-2-5) 

  5712202 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2    3(2-2-5)  

 5712301 เครื่องกลไฟฟา 1    3(2-2-5) 

 5712303 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา    3(3-0-6) 

 5713205 การออกแบบระบบไฟฟา    3(2-2-5) 

 5713302 เครื่องกลไฟฟา 2   3(2-2-5) 

 5713401 อิเล็กทรอนิกสกําลัง   3(2-2-5) 

 57136010 พลังงานทดแทน   3(3-0-6) 

 5714101 การออกแบบและประมาณราคาไฟฟา   3(2-2-5) 

 5714201 การปองกันและความปลอดภัยในระบบไฟฟา  3(2-2-5)  

 5714602 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา  3(3-0-6) 

   วิชาชีพ (เลือก) 36     หนวยกิต 

 5712304 ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  3(2-2-5)  

 5712306 ระบบเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต   3(2-2-5)  

 5712502 การวัดและการควบคุมกระบวนการผลิต   3(2-2-5)  

 5712603 การออกแบบและติดตั้งเซลลแสงอาทิตย   3(2-2-5) 

 5713201 วิศวกรรมสองสวาง    3(2-2-5)  

 5713203 การผลิต การสงและจายกําลังไฟฟา   3(3-0-6) 

 5713204 ระบบไฟฟากําลัง    3(3-0-6)  

 5713206 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

 5713305 ไฮดรอลิกสและนิวเมติกส    3(2-2-5) 

 5713306 เครื่องปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5)  

 5713505 ระบบซีเควนซคอนโทรล   3(2-2-5)  

 5713901 สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟา    3(2-2-5) 

 5714102 การบริหารคุณภาพในงานไฟฟาและอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

 5714401 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล   3(2-2-5)                          

 5714901 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีไฟฟา    3(2-2-5) 
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หมายเหต ุ:  รายวิชา 5714901 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีไฟฟา เปน

วิชาบังคับเลือกของกลุมที่ เลือกเรียนรายวิชา 5714801 การฝก

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา 

                       วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  7  หนวยกิต 

 5713801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เทคโนโลยีไฟฟา  2(90) 

 5714801 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา 5(450)  

 5713802 เตรียมสหกิจศึกษา   1(90) 

 5714802 สหกิจศึกษา   6(540)* 

 

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา 5714801 การฝก

ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี ไฟฟาจะตองเลือกเรียนรายวิชา 

5713801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟากอน สวน

กรณีที่ เลือกเรียนรายวิชา 5714802สหกิจศึกษา จะตองเลือกเรียน

รายวิชา 5713802 เตรียมสหกิจศึกษา 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา    6       หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดย

ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน

โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี ้
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1)  กลุ่มวิชาพื�นฐานวิชาชีพ 

 

5711101   คณิตศาสตร์วิศวกรรมเทคโนโลยไีฟฟ้า1    3(3-0-6) 

        Electrical Technology Engineering Mathematics I 

  

 ทฤษฎี เซ็ท  การดํา เนินการของเซ็ท ระบบเลขจํานวน พีชคณิต ฟังกช์ันและ

ความสมัพนัธ์ ตรรกศาสตร์ หลกัการเบื�องตน้ของทฤษฎีความน่าจะเป็น เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ 

ลิมิต ความต่อเนื�องของฟังกช์นั การหาอนุพนัธ์ การหาค่าอนุพนัธ์จากส่วนโค้ง กฏลูกโซ่สําหรับหา

อนุพนัธ์ อนุพนัธ์ของฟังกช์นัตรีโกณมิติ การหาอนุพนัธ์อนัดับสูงและการประยุกต์อนุพนัธ์ เทคนิค

การหาปริพนัธ์ ปริพนัธ์หลายชั�น ตวัอยา่งการประยกุต์ทางดา้นเทคโนโลยไีฟฟ้า 

 

5711102   คณิตศาสตร์วิศวกรรมเทคโนโลยไีฟฟ้า 2    3(3-0-6) 

        Electrical Technology Engineering Mathematics II 

  

 สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัหนึ�ง  สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสูง  สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย  

การอินทิเกรตหลายชั�น  เทคนิคการอินทิเกรตและการประยกุต์  การแปลงลาปลาส  อนุกรมฟูเรีย

และการแปลงฟูเรีย   การแปลงแบบ Z    ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข   ตวัอยา่งการประยุกต์ทางวิศวกรรม 

 

5711103   ฟิสิกส์และเคมทีางเทคโนโลยไีฟฟ้า     3(2-2-5) 

        Physics and Chemistry for Electrical Technology 

  

 การเคลื�อนที�ด้วยความเร่งคงที�  กฏการเคลื�อนที�ของนิวตัน การเคลื�อนที�ตามเส้น การ

เคลื�อนที�บนระนาบ การเคลื�อนที�แบบสั�น การเคลื�อนที�แบบคลื�น สมบัติเชิงกลของสาร ความร้อนและ

กฏเทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้าสถิต กฏของคูลอมบ์ กฏของเกาส์กฏของแอมแปร์กฏของฟาราเดย ์กฏ

ของแม็กซ์เวล คุณสมบัติของแสง และโมเดิร์นฟิสิกส์ โครงสร้างอะตอม โมเลกุลและไอออน ตาราง

ธาตุ และคุณสมบติั 

ของของแข็ง ของเหลวและกา๊ซ 
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5711104  วัสดุศาสตร์ไฟฟ้า       3(2-2-5) 

 Electrical Materials 

 โครงสร้าง คุณลกัษณะเฉพาะ  คุณสมบัติเชิงกล  คุณสมบัติทางความร้อน คุณสมบัติ

ทางไฟฟ้า  คุณสมบัติทางแม่เหล็ก  คุณสมบัติของฉนวน และความนําไฟฟ้ายิ�งยวดของวสัดุทาง

ไฟฟ้า 

5711105  เขยีนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า        3(2-2-5) 

 Electrical Engineering Drawing 

  

 การเขียนรูปทรงเรขาคณิต  ตวัอกัษร   ตวัเลข   การเขียนภาพฉาย    การเขียนภาพสาม

มิติ   ภาพตดั การเขียนสญัลกัษณ์ทางไฟฟ้า  การเขียนวงจรไฟฟ้า  และแบบแปลนทางไฟฟ้าตาม

มาตรฐาน 

สากล    และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบทางไฟฟ้า 

5711402 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเทคโนโลยไีฟฟ้า    3(2-2-5) 

Computer Program for Electrical Technology 

  

 ความรู้เบื�องตน้และหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์

และซอฟท์แวร์  การติดต่อสื�อสารของคอมพิวเตอร์  โครงสร้างภาษา คาํสั�ง การเขียนโปรแกรม การ

นาํคอมพิวเตอร์ไปใชใ้นงานเทคโนโลยีไฟฟ้า การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื�อประมวลผล

ในงานเทคโนโลยไีฟฟ้า  

5712401  อิเล็กทรอนิกส์ในงานไฟฟ้า       3(2-2-5) 

 Electronics in Electrical Technology 

  

 คุณสมบติัทางกระแสและแรงดนัของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ สาร

ก ึ�งตัวนํา  ไดโอด  วงจรแปลงกระแสแบบต่างๆ  ทรานซิสเตอร์  การไบแอส      ทราสซิสเตอร์  

วงจรขยายแบบต่างๆ อุปกรณ์สารก ึ�งตวันําอื�นๆ  ศึกษาไอซีแบบต่างๆพื�นฐานออปแอมป์ และการ

นาํไปใชง้านในวงจรเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายกาํลงั แหล่งจ่าย

ไฟฟ้า  ระบบตวัเลข  รหัสคอมพิวเตอร์ และพีชคณิตบูลีน  ลอจิกเกท ลอจิกที�ทํางานโดยไม่คํานึงถึง

ลาํดบั  ฟังกช์นัสวิทช์ รูปแบบมาตรฐานของฟังกช์นัสวิทช์   ผงัคาโน   การแทนฟังกช์ันสวิทช์ด้วย

ลูกบาศก ์ วิธีการลดรูป  วงจรแนนด์และนอร์หลายระดบั  อุปสรรคของวงจร  
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5713101  สถิตวิิศวกรรม       3(3-0-6) 

 Engineering Statistics 

  

 หลกัการทางสถิติ  ประเภทของสถิติ  เทคนิค  วิธีการแปลความหมายทางสถิติ การ

วางแผน วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูลและการตัดสินใจ  กระบวนการทางสถิติ การใช้เครื�องมือ

โปรแกรมต่างๆ การสร้างตารางแจกแจงความถี�  การวิ เคราะห์ค่าจากตารางแจกแจงความถี� 

ประโยชน์ของสถิติ การจาํแนกขอ้มูลแผนภาพสาเหตุและผล แผนภูมิพาเรโต ฮีสโตแกรม แผนภาพ

การกระจาย การสร้างแผนภูมิควบคุมต่างๆ การประยุกต์ใช้งานด้านสถิติ การจัดทําสถิติและการ

นาํเสนอในการแกปั้ญหาการจดัการอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

2) กลุ่มวิชาชีพ 

วิชาชีพ (บงัคับ) 

5711201  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1       3(2-2-5) 

 Electrical Circuit Analysis I 

  

 หน่วยทางไฟฟ้าและนิยาม แรงดนั กระแส กาํลงั พลงังาน ตัวประกอบวงจรเบื�องต้น 

ตวัตา้นทาน ตวัเกบ็ประจุ ตวัเหนี�ยวนํา แหล่งจ่ายที� เป็นอิสระและไม่เป็นอิสระ การต่อวงจรไฟฟ้า

กระแสตรง  การแปลงวาย-เดลตา้   กฎของโอห์ม   กฎของเคอร์ชอฟ    การแบ่งแรงดันและกระแส 

การวิเคราะห์แบบโนดและเมช ทฤษฎีซูเปอร์โพสิชั�น การวิเคราะห์ทฤษฎีโครงข่ายเทวินินและนอร์

ตนั การส่งผ่านกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด การวิเคราะห์วงจรสภาวะชั�วครู่ RL, RC และวงจรอนุกรม RLC 

วงจรขนาน RLC อนัเนื�องจากไฟฟ้ากระแสตรง 

 

5711501  เครื�องมอืวัดและการวัดในงานไฟฟ้า      3(2-2-5) 

 Electrical Instrument and Measurements  

  หน่วยการวดัและเครื�องมือว ัดมาตรฐาน ความแม่นยาํ เที� ยงตรงและถูกต้องของ

เครื�องมือวดั  ค่าผิดพลาดในการวดั การวดัแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน กาํลงัไฟฟ้า 

พลงังานไฟฟ้า มลัติมิเตอร์ ดิจิตอลมิเตอร์ หลกัการวดัโดยใช้ออสซิโลสโคป  การวดัอิมพีแดนซ์ที�

ความถี�ตํ�าและที�ความถี�สูง การวดัความถี� การวดัแสง การวดัรอบ ทรานสดิวเซอร์ การวดัเพาเวอร์

แฟคเตอร์ เทคนิคการวดัที�ทาํให้ความถูกตอ้งสูงขึ�น 
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5712101  การตดิตั�งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร    3(2-2-5) 

        Electrical Installations for Inside and Outside 

  

 การติดตั�งไฟฟ้าภายในอาคาร ศึกษาเก ี�ยวกบัเครื�องมือ วสัดุอุปกรณ์ที�ใช้ในการเดินสาย

ภายในอาคาร เครื�องมือว ัดและอุปกรณ์ในการตรวจสอบ การคํานวณสายแยกและสายประธาน 

ปฏิบติัการฝึกทกัษะในการเดินสายแบบต่างๆภายในอาคาร การติดตั� งไฟฟ้าและเดินสายลอยและ

สายร้อยท่อ 

 การติดตั�งไฟฟ้าภายนอกอาคาร การคํานวณกระแส แรงดันตก ขนาดสาย ฟิวส์  และ

ระบบกลไกป้องกนัการลดัวงจร และควบคุมความปลอดภยัต่างๆ สวิตซ์แรงสูงที�ใช้ในสถานีจ่าย

กาํลงัไฟฟ้าตามลกัษณะงาน ปฏิบัติการวางแผน การเดินสาย การปักเสาพาดสาย  การติดตั� งหมอ้

แปลง และอุปกรณ์ ควบคุมความปลอดภยัและงานเดินสายลูกถว้ยพวง 

  

5712202  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2       3(2-2-5) 

  Electrical Circuit Analysis II 
  

 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั การตอบสนองในสภาวะคงตัวเนื�องจากไฟฟ้า

กระแสสลับ รูปคลื�นซายน์ เฟสเซอร์ไดอะแกรม  ค่าอิมพิแดนซ์ แอดมิตแตนซ์ รีแอคแตนซ์ 

คุณลกัษณะและผลตอบสนองแบบชั�วขณะของวงจร R L C    วงจรรีโซแนนซ์  วงจรอนัดับหนึ� ง 

วงจรอนัดับสอง การวิเคราะห์สภาวะคงตัวในวงจรกระแสสลบั เพาเวอร์แฟคเตอร์และการแก ้

เพาเวอร์แฟคเตอร์ วงจรกระแสสลบัสามเฟส วงจรไฟฟ้าสามเฟสสมดุล  การประยุกต์ใช้การแปลง

ลาปลาซในการวิ เคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิ เคราะห์วงจรในเอสโดเมน ความถี�เชิงซ้อน การ

ตอบสนองความถี�  วงจรสองพอร์ท อนุกรมฟูเรียร์  การประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์ในการวิเคราะห์

วงจรไฟฟ้า   
 

5712301  เครื�องกลไฟฟ้า 1   3(2-2-5) 

  Electrical Machine I 
   

  เครื�องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลบั การพันขดลวดอาร์เมเจอร์กระแสสลบั   การเกดิ

สนามแม่เหล็กหมุนในระบบหลายเฟส  โครงสร้างของมอเตอร์เหนี�ยวนํา  หลกัการของมอเตอร์

เหนี�ยวนาํแบบต่างๆ  วงจรสมมูลและเซอร์เคิลไดอะแกรม  วิธีการเริ�มเดินและการควบคุมความเร็ว  

หลกัการทาํงานและคุณสมบัติของมอเตอร์เหนี�ยวนําแบบต่างๆ   เครื�องกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั

แบบต่างๆ   การกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั  การควบคุมแรงเคลื�อนไฟฟ้า  การต่อขนานและแบ่ง
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กาํลังไฟฟ้าของเครื� องกาํเนิดไฟฟ้าหลายเครื� อง  มอเตอร์ซิงโครนัส  วงจรสมมูลและเฟสเซอร์

ไดอะแกรม  คุณสมบติัของมอเตอร์ที�เอก็ไซเตชั�นต่างๆ   

5712303  วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า       3(3-0-6) 

  Electromagnetic Engineering 

  

 ทบทวนการวิเคราะห์เวกเตอร์  สนามไฟฟ้าสถิตย ์ กฎของเกาส์และทฤษฎีไดเวอร์เจน  

ตวันาํไดอิเลก็ตริกและตวัเกบ็ประจุไฟฟ้า  การพาและการนาํกระแสในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า วิธีการ 

แมพปิ� ง สนามแม่เหล็กแบบสมํ�า เสมอ แรงแม่เหล็กและค่าความเหนี�ยวนํา  ความเหนี�ยวนํา

สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าที�แปรตามเวลา สมการของแมก็เวลซ์ การเคลื�อนที�ของคลื�นผ่านตัวกลางต่าง ๆ 

การเรดิเอชั�นของคลื�นระบบสายส่งและท่อนาํคลื�น 

 

5713205  การออกแบบระบบไฟฟ้า       3(2-2-5) 

  Electrical System Design 

   

  ชนิดของระบบไฟฟ้า  หลักการในการออกแบบระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า  วสัดุ

สาํหรับการติดตั�ง  สญัลกัษณ์และแบบทางไฟฟ้า   ลกัษณะของโหลดและการประมาณโหลด  การ

จ่ายไฟฟ้า  การออกแบบระบบจ่ายและวงจรไฟฟ้า  การออกแบบระบบพื�นฐาน การคํานวณกระแส

ลดัวงจร  ข้อกาํหนดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้า  การปรับปรุงตัวประกอบกาํลงั  ระบบไฟฟ้า

ฉุกเฉิน  การออกแบบระบบไฟฟ้าในสถานที�ต่างๆ 

 

5713302  เครื�องกลไฟฟ้า 2 3(2-2-5) 

  Electrical Machine II 

   

  ทฤษฎีทั�วไปของเครื�องจกัรกลไฟฟ้า  การพิจารณาเครื�องจกัรกลไฟฟ้าในระบบ 2 แกน  

การกาํหนดเครื�องหมาย  แนวคิดต่อหน่วยของปริมาณทางไฟฟ้าและทางกล  สมการของ

แรงดนัไฟฟ้าและแรงบิดในเครื�องจักรไฟฟ้า การวิเคราะห์เครื�องจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลบัในสภาวะอยูต่วัและสภาวะทรานเชียนท์   การคาํนวณและการแกปั้ญหาต่างๆ ใน

เครื�องจกัรกลไฟฟ้า  เช่น  การลดัวงจร  การเกดิฮาร์โมนิกส์  และออสซิลเลชั�น  เป็นตน้ 
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5713401  อิเล็กทรอนิกส์กําลัง       3(2-2-5) 

 Power Electronics 

  

 คุณสมบติัของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั เช่น ไดโอด  เอสซีอาร์  จีทีโอ  มอสเฟท  ไอ

จีบีที เป็นต้น ทฤษฎีพื�นฐานของอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั  วงจรแม่เหล็ก  คุณสมบัติของสารแม่เหล็ก  

แกนเหลก็  หมอ้แปลงกาํลงัสูง  แกนเฟอร์ไรต์  แกนแบบผงเหล็ก  คอนเวอร์เตอร์    AC to DC คอน

เวอร์เตอร์, DC to DC คอนเวอร์เตอร์   ไซโคลคอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ DC to AC คอนเวอร์

เตอร์ การเปลี�ยนแปลงความถี�   การขบัเคลื�อนมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์โซลิตสเตต การควบคุมมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมมอเตอร์เหนี�ยวนาํและซิงโครนสั 

 

5713601 พลังงานทดแทน       3(3-0-6) 

 Renewable Energy 

  

 แหล่งพลงังานของโลกและแหล่งพลังงานภายในประเทศ  พลังงานหมุนเวียน ความรู้

พื�นฐานและเทคโนโลยีที�ใช้ในการผลิตพลงังานจากพลงังานหมุนเวียน พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังาน

ชีวมวล พลงังานลม พลงันํ� า พลงังานคลื�น พลงังานความร้อนใต้พิภพ พลงังานจากอุณหภูมิแตกต่าง

ของนํ� าทะเล พลงังานจากนํ� าขึ� นนํ� าลง รวมทั� งศกัยภาพของพลงังาน การเชื�อมต่อพลงังานทดแทนกบั

สถานีส่งจ่ายไฟฟ้า 

 

 

5713801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทคโนโลยไีฟฟ้า    2(90) 

  Experience in Electrical Technology Preparation for Professional 

 

 จดักจิกรรมเพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้าน

การรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ   การพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 

แรงจูงใจและคุณลกัษณะที�เหมาะสมกบัวิชาชีพเทคโนโลยไีฟฟ้า  
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5713802       เตรียมสหกิจศึกษา       1(90)  

                       Cooperative Education Preparation 

 

  หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกจิศึกษา  กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที�

เก ี�ยวขอ้งกบัระบบสหกจิศึกษา เทคนิคการสมคัรงานและการสอบสัมภาษณ์  ความรู้พื�นฐานในการ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลิภาพ  ภาษาอังกฤษ  

เทคโนโลยีสารสนเทศการสื�อสาร  มนุษยสัมพนัธ์  การทํางานเป็นทีม  โครงสร้างการทํางานใน

องค์กร  ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบักฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถาน

ประกอบการ  การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า  แนวทางการ

จดัทาํโครงการ  การรายงานผลการปฏิบติังาน    การเขียนรายงานโครงการ  และการนําเสนอผลงาน

โครงการ   

 

5714101  การออกแบบและประมาณราคาไฟฟ้า      3(2-2-5) 

  Electrical System Design and Cost Estimation  

 

  ทบทวนหลกัการการออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั�ง การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้า  

การออกแบบระบบแสงสว่าง  ระบบไฟฟ้ากาํลงัในโรงงานอุตสาหกรรม  หลกัการประมาณราคา

งานไฟฟ้า  รูปแบบ  การเตรียม  ข้อมูลราคาพื�นฐาน  ศึกษาและสํารวจราคาวสัดุ อุปกรณ์   ราคา

แรงงาน  การปรับแต่ง การวิเคราะห์ทางดา้นแรงงาน และกรณีตัวอย่างการประมาณราคาทั� งระบบ 

ตั�งแต่ ราคาวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า การคิดค่าแรงงาน  และการประมาณราคาค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา   

 

5714201  การป้องกันและความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า     3(2-2-5) 

  Electrical System Protection and Safety  

 

  หลักการและรูปแบบการป้องกนัในระบบไฟฟ้า สาเหตุและสถิติของการเกดิการ

ลดัวงจร  บทบาทและหลกัการทาํงานของรีเลยป้์องกนัในระบบไฟฟ้า   โครงสร้าง คุณสมบัติ และ

ชนิดของรีเลย ์  การป้องกนัทางดา้นเครื�องจกัรกลไฟฟ้า  หมอ้แปลง  บัส  มอเตอร์และเครื�องกาํเนิด

ไฟฟ้า ระบบการป้องกนัสาํหรับระบบการส่ง-จ่ายกาํลงัไฟฟ้า  ระบบสายดิน  การป้องกนัฟ้าผ่าและ

ปรากฏการณ์รูปแบบอื�นๆในระบบไฟฟ้า 
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5714602  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า  3(2-2-5)  

   Electrical Energy Conservation and Management 

 

     หลกัการเบื�องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลงังาน การใช้พลงังานไฟฟ้าและ

พลงังานความร้อน องค์ประกอบของการถ่ายเทความร้อน  ศกัยภาพของการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า

และความร้อนของอุปกรณ์และเครื�องใช้ไฟฟ้า การจัดการพลงังานโดยการควบคุมพลงังานไฟฟ้า 

การแผ่รังสีอาทิตยแ์ละระบบหนา้ต่าง การส่องสว่างดว้ยแสงธรรมชาติ การออกแบบเพื�อใช้พลงังาน

ไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัการและควบคุมโหลดไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื�องมือตรวจวิเคราะห์

พลงังานไฟฟ้า   การคิดค่าไฟฟ้า  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  แผนและนโยบายอนุรักษ์ทาง

พลงังาน กฎหมายเก ี�ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน  ตวัอยา่งกรณีศึกษา 

 

5714801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยไีฟฟ้า    5(450) 

  Field Experience in Electrical Technology Profession 

 

 การฝึกงานภาคปฏิบติัทางดา้นเทคโนโลยไีฟฟ้า ในองค์กร หน่วยงานของภาครัฐหรือ

เอกชน ในโรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานประกอบการ ทั�งภายในประเทศและต่างประเทศ   

 

5714802    สหกิจศึกษา 6(540)* 

 Cooperative Education 

 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าในองค์กรหรือหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการธุรกจิ เพื�อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ในอาชีพ โดยสาขาวิชาและ

สถานประกอบการร่วมเสนอหัวขอ้ที�เก ี�ยวขอ้งหรือตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ ซึ� ง

มีผู ้ดูแลโครงการที�สถานประกอบการจัดไว ้ให้ ตลอดจนนําเสนอผลการดําเนินโครงการต่อ

คณะกรรมการสอบผลการดาํเนินกจิกรรมสหกจิศึกษา  
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วิชาชีพ (เลือก) 

 

5712304  ระบบเครื�องทําความเยน็และเครื�องปรับอากาศ  3(2-2-5)  

   Refrigeration and Air-Conditioning System 

  

 ทฤษฎีความร้อน  และการถ่ายเทความร้อน   การเปลี�ยนแปลงสถานะของสสาร  การส่ง

ถ่ายความร้อน  ประวติัความเป็นมาของระบบทาํความเยน็  หลกัการทําความเยน็  ระบบไฟฟ้าและ

วงจรระบบนํ� ายาในเครื�องทําความเยน็และเครื�องปรับอากาศ  ส่วนประกอบเครื�องทําความเย็น 

หนา้ที� ชนิดของแต่ละส่วน การทาํงานของระบบตูเ้ยน็ ถงันํ� าเยน็ และเครื�องปรับอากาศ  การติดตั� ง 

บาํรุงรักษา  การตรวจซ่อม  และการประจุนํ� ายาตูแ้ละเครื�องปรับอากาศ 

 

5712306 ระบบเครื�องปรับอากาศภายในรถยนต์  3(2-2-5)  

   Car Air-conditioning System 

  

 หลกัการของเครื�องปรับอากาศรถยนต์ อุปกรณ์และการทาํงาน การติดตั�งการส่งกาํลงัการ

ระบายความร้อน สารทาํความเยน็และนํ� ามนัหล่อลื�น การบรรจุสารความเยน็ วงจรไฟฟ้าและการ

ควบคุม ปฏิบติังานติดตั�งอุปกรณ์ การต่อวงจรไฟฟ้า การบรรจุสารความเยน็ การตรวจสอบแกไ้ข

และบาํรุงรักษาเครื�องปรับอากาศรถยนต์ 

 

5712502 การวัดและการควบคุมกระบวนการผลิต  3(2-2-5) 

   Instrumentation and Process Control 

  

 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  หลักการทํางานและการเลือกใช้งานเครื� องมือว ัด

พื�นฐานในงานอุตสาหกรรม  การวดัความดนั  การวดัระดบั  การวดัอุณหภูมิ  การวดัอตัราการไหล  

การวดัแรงและทอร์ก  การวดัตวัแปรอื�นๆ   การควบคุมแบบ (PID) การควบคุมแบบ คาสแคส การ

ทดลองการควบคุมตวัแปรต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม และระบบอตัโนมติัในงาน

อุตสาหกรรม 
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5712603 การออกแบบและติดตั�งเซลล์แสงอาทิตย์  3(2-2-5) 

 Solar cell Design and Installation 

  
 แนวความคิดของการแปลงรูปพลงังาน พื�นฐานของทฤษฎีของสารก ึ�งตัวนําและรอยต่อพี

เอ็น  เซลล์แสงอาทิตย ์  คุณลกัษณะของเซลล์แสงอาทิตย ์ วสัดุและเทคโนโลยีที� ใช้ในการผลิต  

หลกัการออกแบบและติดตั�งเซลลแ์สงอาทิตย ์การประยกุต์ใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย ์ ขนาดและ

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์   ตวัอยา่งการประยกุต์ใช ้
 

5713201  วิศวกรรมส่องสว่าง  3(2-2-5)  

   Illumination Engineering 
  

 ธรรมชาติของแสงและการมองเห็น นิยามเก ี�ยวกบัแสง   หน่วยและวิธีการวดัปริมาณแสง

สว่าง คุณสมบัติทางกายภาพของแสง แหล่งกาํเนิดแสง   อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง  ลกัษณะของ

หลอดไฟและโคมไฟ  การออกแบบและคาํนวณระบบส่องสว่างโดยวิธีลูเมน จุดต่อจุดและวตัต์ต่อ

ตารางเมตร  การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร การออกแบบระบบแสงสว่างภายนอก

อาคาร  
 

5713203  การผลิต การส่งและจ่ายกําลังไฟฟ้า          3(2-2-5) 

  Electrical Power Generation, Transmission and Distribution 
  

 การวิเคราะห์โหลด  กราฟของโหลด  การเปลี�ยนแปลงของโหลด และตัวประกอบของ

โหลด แหล่งพลงังานและการผลิตพลงังานไฟฟ้า  โรงจักรไฟฟ้าพลงันํ� า  พลงัไอนํ� า  กงัหันแกส็

พลงังานความร้อนร่วม เครื�องยนต์ดีเซล นิวเคลียร์  การดําเนินการส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าโดยคํานึงถึง

หลกัการเศรษฐศาสตร์  สถานีส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า  พารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้า  สมรรถนะของสาย

ส่งไฟฟ้า สายเคเบิลใตดิ้น  

   

5713204  ระบบไฟฟ้ากําลัง  3(3-0-6)  

 Electrical Power System 
  

 ความรู้พื�นฐานของระบบไฟฟ้ากาํลงั  ระบบกาํเนิดพลงังานไฟฟ้า  ระบบสายส่งไฟฟ้า  

ระบบจาํหน่ายไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้ายอ่ย  คุณลกัษณะของโหลด  ไดอะแกรมเส้นเดี�ยวและเปอร์ยู

นิต  พารามิเตอร์ของสายส่ง อิมพีแดนซ์ของสายส่ง  การคาํนวณแรงดันไฟฟ้าและกระแสในสายส่ง 

 การคาํนวณเน็ตเวอร์ก  การศึกษาโหลดโฟลว ์ การควบคุมแรงดนัไฟฟ้าและกาํลงัไฟฟ้า  กาํลงัที�ส่ง

และสูญเสีย  ระบบต่อหน่วย 



     มคอ.2 

5713206  เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม              3(2-2-5)

 Industrial Electrical Technology 
 

   ความรู้พื�นฐานของระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ระบบไฟฟ้ากระแสตรง  ไฟฟ้า

กระแสสลับ ชนิดเฟสเดียวและชนิดสามเฟส  อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน  มอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรงและกระแสสลบั และการประยุกต์ใช้  วงจรควบคุมสําหรับมอเตอร์และเครื�องกาํเนิด

ไฟฟ้า   การควบคุมและการป้องกนัระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 

 

5713305  ไฮดรอลิกส์และนิวเมตกิส์  3(2-2-5) 

   Hydraulics and Pneumatics  
     

   ระบบต่าง ๆ ทางไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ ระบบสร้างแรงดนันํ� ามนั ระบบสร้างแรงดัน

ของอากาศ ระบบปรับปรุงคุณภาพลมอดั ชิ�นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆที�ใช้ในระบบ วิธีการทํางาน 

วิธีการต่อวงจร การวิเคราะห์วงจรและการทาํงาน   การคํานวณและการออกแบบวงจรทางไฮดรอ

ลิกส์และนิวเมติกส์     
 

5713306  เครื�องปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม           3(2-2-5) 

 Industrial Air-conditioner 

    การทํางานของเครื�องทําความเย็นและเครื�องปรับอากาศในอุตสาหกรรม  ตู้แช่แข็ง 

ตูท้าํนํ� าแข็ง  ห้องเยน็เครื�องปรับอากาศขนาดใหญ่  การติดตั� ง  การควบคุม   การบํารุงรักษา   การ

ตรวจซ่อม หลกัการของเครื�องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ อุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ การทํางานของ

ระบบทาํความเยน็ วงจรเครื�องทาํความเยน็ การระบายความร้อน วงจรไฟฟ้า  วิธีควบคุมแรงดัน การ

บรรจุสารทาํความเยน็ การตรวจสอบ การแกไ้ขและการบํารุงรักษาเครื�องปรับอากาศแบบชิลเลอร์   

เครื�องระบายความร้อนแบบ Cooling Tower 

 

5713505  ระบบซีเควนซ์คอนโทรล  3(2-2-5)  

 Sequential  System Controlled  
  

 การควบคุมพื�นฐานและการควบคุมแบบอนัดับ   ศึกษาโครงสร้าง  คุณสมบัติ หลกัการ

ทาํงานของ PLC คาํสั�งในการควบคุม การใช้โปรแกรมมิ�งคอนโซลและคอมพิวเตอร์ในการติดต่อ

กบั PLC การออกแบบระบบควบคุมดว้ย PLC   การต่อ ระบบซีเควนซ์คอนโทรล ใช้ในงานควบคุม

ทางอุตสาหกรรม และการประยกุต์ใชร้ะบบซีเควนซ์คอนโทรล กบังานต่างๆ 
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5713901  สัมมนาเทคโนโลยไีฟฟ้า  3(2-2-5) 

 Seminar in Electrical Technology 
  

 จดัทาํโครงการสมัมนา บรรยายพิเศษโดยผูเ้ชี�ยวชาญทางสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า เพื�อเป็น

การเพิ�มพูนความรู้ ให้กบันกัศึกษา จากประสบการณ์จริงของผูบ้รรยาย รวมทั� งการแนะนําวิทยาการ

ใหม่ๆ ตลอดจนการแนะนาํทางภาคปฏิบติัเพื�อความพร้อมในการปฏิบติังาน ศึกษาค้นควา้หาความรู้ 

ความกา้วหน้าของผลงานวิจัย  ปัญหาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า นํามาอภิปรายเพื�อแกปั้ญหาอย่างมี

เหตุผล ตามวิธีการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือจดัทาํรายงานตามความเหมาะสม ทั� งวิธีการ

และการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ 
 

5714102  การบริหารคุณภาพในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม          3(3-0-6) 

      Electrical and Industrial Quality Management 
  

 ประวติัความเป็นมาของการบริหารคุณภาพ บทบาทของการบริหารคุณภาพกบังาน

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักการและวิธีในการบริหารคุณภาพ การนําความรู้ทางสถิติมาใช้ในการ

ควบคุมคุณภาพ เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ ระบบการบริหารคุณภาพ  ISO, QS, TQM และอื�น ๆ   

ที�มีความสาํคญั   วิธีการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   วิธีการเพิ�มผลผลิต 
 

5714401  การประมวลผลสัญญาณดจิิตอล            3(2-2-5) 

 Digital Signal Processing 

 สญัญาณและระบบแบบเวลาเต็มหน่วย สัญญาณแบบใช้เวลาต่อเนื�อง ระบบสัญญาณ

แบบไม่ต่อเนื�อง  การแปลงแบบ Z   การออกแบบระบบกรองสัญญาณชนิดตอบสนองคลื�นจํากดั

และคลื�นไม่จาํกดั   การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื�อง   การออกแบบระบบประมวลสญัญาณ   

 

5714901  โครงการวิจัยทางเทคโนโลยไีฟฟ้า      3(2-2-5) 

  Electrical Technology Research Project 

  ให้นกัศึกษานําความรู้ที�ได้เรียนมาจากรายวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคลอ้งกบั

เทคโนโลยทีางดา้นไฟฟ้า โดยให้เสนอหัวขอ้โครงงานหรืออาจารยที์�ปรึกษาโครงงานเป็นผูก้าํหนด

หัวขอ้ให้    หัวขอ้ที�เสนอเป็นเรื�องที�น่าสนใจในปัจจุบันในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยเน้นการ

วิจัย พัฒนา และ การแกปั้ญหา  นักศึกษาจะต้องค้นคว ้าหาข้อมูลเพื�อออกแบบ/สร้าง และวิ ธี

แกปั้ญหาของหัวขอ้โครงงานที�เลือกไว ้มีการเขียนรายงานเก ี�ยวกบัการศึกษา ออกแบบ/สร้าง เสนอ

ต่ออาจารยที์�ปรึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ตลอดการทําโครงงาน และ นําเสนอ

ผลงานให้คณะกรรมการประเมินผล 


